No assisteix:
Rosa Maria Sánchez Pérez
Presidència: el Sr. Eloi Calbet Ferran
Secretària accidental: la Sra. Gemma Montserrat Guivernau
Interventor: el Sr. Javier Rios Muñoz
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Morell.
3. Aprovació, si escau, de la reclassificació d’AP a C2 dels vigilants municipals.
4. Aprovació, si escau, del pressupost general per a l'exercici 2020.
5. Aprovació, si escau, de l’adhesió a l’acord comú de condicions per als
empleats públics dels Ens Locals de Catalunya de menys de 20.000
habitants, i de l’annex de condicions per al personal al servei de
l’Ajuntament del Morell.
6. Aprovació, si escau, de la liquidació del Compte General de l'exercici 2018.
7. Aprovació, si escau, de la moció de la regidoria d'igualtat per la defensa de
les polítiques de lluita contra la violència vers les dones.
8. Aprovació, si escau, de la moció del grup municipal #Compartim per les
obres de l’Era del Castell.
9. Aprovació, si escau, de la moció del grup municipal #Compartim per
elaborar un Pla integral de mobilitat i accessibilitat que faciliti els
desplaçaments a peu, la seguretat dels vianants i millori l’accés a persones
amb mobilitat reduïda.
10. Dació de comptes de l'informe Anual de Tresoreria sobre el compliment de
terminis per al pagament de proveïdors.
11. Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2020-0067 a 2020-0240, inclosos.
12. Situació COVID-19.
13. Precs i preguntes.
Advertiment de la Secretària accidental que dona fe d’aquesta acta:
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Assistents:
Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Mònica Casas Salvadó
Alberto Ortega Royo
Francisco Gerardo Palma Jiménez
Judit Fernández Llerena
Albert Roig Rovira
Ramon Manyé Sardà
Pere Domingo Segarra
Teresa Bolaño Guivernau
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Identificació de la sessió:
Núm.:
2/2020
Data:
26 de març de 2020
Caràcter:
Ordinari
Hora d’inici:
20:00 hores
Hora fi:
23:24 hores
Lloc:
Sessió telemàtica

ACTA DEL PLE

Gemma Montserrat Guinovart (2 de 2)
Secretaria accidental
Data Signatura: 25/05/2020
HASH: de6118448d35754148f709e94a9db8d6

Eloi Calbet Ferran (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 25/05/2020
HASH: cff60b8ef1167595e36be23c7f14b46c

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució, el Sr. Alcalde obre la sessió i es
procedeix a despatxar els assumptes inclosos a l’ordre del dia:
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
De conformitat amb l’article 91 del ROF, l’Alcalde obre l’acte i atès que tots els
regidors coneixen el redactat de l'acta 1/2020, de 30 de gener de 2020 pel
lliurament de l'esborrany en l’ordre del dia, es pregunta si hi ha alguna esmena al
respecte.

ACTA DEL PLE

Amb caràcter previ, la funcionària que actua per a aquesta Sessió en qualitat de
Secretària accidental fa reserva de fe pública en no tenir la garantia de compliment
de les condicions exigides pel precepte esmentat, d’estar assegurades per mitjans
electrònics ( i molt en particular la mínima de rebre’s les connexions remotes dels /
de les membres intervinents a través del Servidor de la xarxa informàtica municipal
per tal de fer possible la identificació d’IP de procedència), la identitat dels / de les
membres, el contingut de les seves manifestacions i el moment temporal de la seva
emissió, la interactivitat i intercomunicació entre ells/elles en temps real, la
protecció contra interferències externes, la seguretat de les persones membres, el
manteniment del quòrum de vàlida constitució i adopció d’Acords, la llibertat de
participació als debats i deliberacions i el secret d’aquestes.
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Per raó de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID – 19 i les mesures
aplicades per l’estat d’alerta declarat, la Sessió es desenvolupa a distància i de
forma telemàtica per mitjans electrònics, conforme a l’establert en la disposició
addicional 3a del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributaria y econòmica.

2. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament Orgànic Municipal
de l’Ajuntament del Morell.
1. ANTECEDENTS DE FET
El Ple de l'Ajuntament del Morell, en sessió de 8 de juliol de 2011, va aprovar el
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 12 d’agost de 2014, va aprovar la primera
modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell amb la
finalitat de regular les imatges i els símbols a la Sala d’Actes.
El Ple de l'Ajuntament del Morell, en sessió de 7 de juliol de 2015, va aprovar la
segona modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell per
tal d’adequar l’estructura organitzativa al mandat 2015-2019, modificar el règim
retributiu dels càrrecs electes, regular la declaració d’interessos dels càrrecs
electes, regular el dret d’accés a la informació pública i regular el Registre
d’entitats.
El Ple de l'Ajuntament del Morell, en sessió de 18 de juliol de 2019, va aprovar la
tercera modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell per
tal d’adequar l’estructura organitzativa al mandat 2019-2023, incrementar el
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El Ple aprova l'acta per unanimitat dels assistents.

nombre de sessions ordinàries del Ple, la introducció de les videoactes, modificació
del nombre de sessions de les comissions informatives, creació de la Comissió
Informativa de Seguretat Ciutadana, derogació de l’article regulador dels drets
econòmics dels regidors, modificació de la regulació dels grups polítics municipals i
modificació de la declaració d’interessos dels càrrecs electes.
El Ple de l'Ajuntament del Morell, en sessió de 30 de gener de 2020 va aprovar la
quarta modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell amb
l’objecte de regular el preceptiu ús de mitjans electrònics en el sí de l’Administració
municipal i disposar d’un marc regulador de les actuacions administratives
electròniques en el sí de l’Ajuntament.
Ara es proposa una cinquena modificació del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Morell amb l’objecte de regular l’assistència telemàtica a les
sessions dels òrgans col·legiats municipals i la votació remota per mitjans
electrònics.

-

Vista la proposta de modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament
del Morell, el tenor literal de la qual és el següent:
TÍTOL CINQUÈ
ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA A LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS
I VOTACIÓ REMOTA PER MITJANS ELECTRÒNICS
Article 96 Situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats
públiques
1. Els òrgans col·legiats de l’Ajuntament del Morell poden constituir-se, convocar i
celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin
situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques.
A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència
o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a
distància.
2. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels
òrgans col·legiats poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per
mitjans electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels
membres i de les persones que els supleixen, el contingut de les seves
manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la
interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels
mitjans durant la sessió.
3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin
interferències externes, la seguretat de les persones que hi participen, el
manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i
deliberacions, i el secret d’aquestes deliberacions.
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-

Articles 4 i 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Articles 8 i 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.
Article 4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Article 4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
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-

ACTA DEL PLE

2. FONAMENTS DE DRET

4. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà de preveure la
seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.
Article 97 Situacions de baixa, permís o situació assimilada per naixement per a la
mare biològica o del progenitor diferent de la mare biològica, embaràs o malaltia
greu

3. Un cop justificada documentalment la circumstància habilitant per acollir-se a la
possibilitat contemplada al primer paràgraf d’aquest article, no obstant això, el
regidor o regidora en qui concorri podrà no fer-ne ús, assistint presencialment a la
sessió.
4. El sistema d’assistència telemàtica i de votació remota estarà sota el control de
l’Alcalde/ssa i del Secretari/ària i haurà de complir els requisits i respectar els
principis recollits en les Lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre, en especial els de
seguretat i accessibilitat. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans
electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.
5. Correspon a l’Alcalde/essa vetllar perquè aquelles persones que assisteixin
telemàticament al desenvolupament de la sessió puguin exercir els seus drets
d’igual manera a com ho farien si hi estiguessin presents físicament i, en particular,
els de votació remota per mitjans electrònics, formular observacions a l’acta,
intervenir en els debats, plantejar qüestions d’ordre, demanar la retirada d’un
assumpte o que resti sobre la taula i el de respondre a al·lusions.
6. En qualsevol cas, resta exclosa de la possibilitat de vot remot a la votació secreta
regulada a l’article 16.2 d’aquest Reglament.
DELIBERACIÓ
El Sr. Alcalde explica la proposta.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:
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En les situacions regulades al segon paràgraf de l’apartat 2 d’aquest article, la
convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la
situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.
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2. En les situacions regulades a l’apartat 1 d’aquest article, el procediment s’iniciarà
a sol·licitud de la persona interessada mitjançant escrit adreçat a l’Alcaldia i
presentat a la Secretaria de l’Ajuntament, acompanyat de l’acreditació de la baixa,
permís o situació assimilada per naixement per a la mare biològica o del progenitor
diferent de la mare biològica, embaràs o malaltia greu que impedeixi la seva
assistència a la sessió i de la seva durada, amb una antelació mínima de 24 hores a
l’inici de la sessió.

ACTA DEL PLE

1. Les regidores i els regidors en situació de baixa, permís o situació assimilada per
naixement per a la mare biològica o del progenitor diferent de la mare biològica,
embaràs o malaltia greu que impedeixi la seva assistència a la sessió, durant el
període del seu gaudi o vigència, podran acollir-se a la possibilitat d’assistir de
forma telemàtica a les sessions dels òrgans col·legiats municipals i de votar-hi
remotament per mitjans electrònics, de conformitat amb allò que s’estableix en el
present article.

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 l’Ordenança sense necessitat de
l’adopció d’un nou acord en cas que no es presentin al·legacions en el període
d’informació pública.
3. Aprovació, si escau, de la reclassificació d’AP a C2 dels vigilants
municipals.

S’exposa la proposta de reconversió dels llocs de treball de vigilants municipals de AP a C2.
Vist que el pressupost del 2020 hi haurà incloses les sis places de funcionaris de vigilant
municipals, els quals tenen una classificació de AP.
Vist que per l’aprovació del pressupost es podria fer un canvi de classificació de AP a C2.
Intervencions i propostes :
El senyor Alcalde explica que amb el pressupost del 2020 que s’integra la plantilla de
personal, estan incloses les sis places de vigilants municipals com a funcionaris amb la
classificació AP, tot i que des de la Direcció General de la Policia es recomana que siguin C2.
L’interventor va considerar de fer la valoració i negociar amb els sindicats de passar de AP a
C2.
Amb el nou pressupost es contemplarà la plantilla amb C2.
El senyor Alcalde diu que és ara l’hora de fer-ho, ja que quan estiguin cobertes les places
serà més complicat.
La Mesa de Negociació acorda per unanimitat la modificació de la classificació de AP a C2 per
les sis places de vigilants municipals.

Vist l’informe d’Intervenció de 23 de març de 2020.
Vist quant antecedeix, es considera que s’ha seguit la tramitació correcta, sent
competent per la seva aprovació el Ple de la Corporació.
DELIBERACIÓ
El Sr. Alcalde explica la proposta, fent constar que tant aquest punt com la resta ja
han estat prèviament informats a la Junta de Portaveus del dia anterior.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:
PRIMER.- Modificar la classificació de AP a C2 per les sis places de vigilants
municipals.
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Vist que la Mesa de Negociació en data 12 de març de 2020 va aprovar per
unanimitat la modificació de la classificació de AP a C2 per les sis places de vigilants
municipals, el tenor literal del qual és el següent:

ACTA DEL PLE

Vist que l’empresa Global&Local Audit, S.L. va elaborar la valoració dels llocs de
treball dels Vigilants Municipals.
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Antecedents

SEGON.- Condicionar aquest acord a l’aprovació definitiva del pressupost 2020.
TERCER.- Notificar aquest acord al departament d’Intervenció, Secretaria així com
als representants sindicals.
4. Aprovació, si escau, del pressupost general per a l'exercici 2020.
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2020, 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.
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El Sr. Alcalde explica la proposta:
Actualment estem amb pressupostos prorrogats del 2018. Per tant, és d’una
necessitat realment imperiosa tindre, com més aviat millor, un pressupost
d’execució vigent i tenir uns centres de despesa actualitzats a allò que la realitat del
2020 requereix.
Aquest pressupost és també important per tindre un sostre de despesa més elevat
que el que permetia el prorrogat de 2018.
Important no només pels projectes i contingut econòmic que té, si no per allò que
ens pot permetre desprès a nivell de modificacions de crèdit. Tant de bo al 2019
haguéssim pogut tindre un pressupost, però vaja l’exercici pressupostari 2019 s’ha
anat executant mitjançant modificacions de crèdit.
Un pressupost que s’ha pogut parlar i debatre amb els diferents grups municipals a
través de les Comissions d’Hisenda, on han pogut realitzar les aportacions que han
cregut convenients en qualsevol dels moments.
Un pressupost que s’eleva als EUR. 6.784.113. Per tant, amb una dotació bastant
superior al de 2018. Si considerem que amb el prorrogat havíem de treure aquelles
partides pressupostàries que no es prorroguen, aquelles que depenen del capítol 6,
capítol d’inversions, s’entén perquè el sostre de despesa d’un pressupost prorrogat
és inferior al d’un pressupost ordinari aprovat de forma inicial.
El que s’aprova és el pressupost, la plantilla de personal, les bases d’execució i un
increment retributiu, amb efecte retroactiu a 1 de gener, d’un 2% a les retribucions
dels empleats públics de l’Ajuntament del Morell.
Un pressupost que s’elabora en un moment en què l’Ajuntament té deute 0, no té
cap crèdit pendent de pagament. Això no vol dir que l’Ajuntament en un moment
determinat pugui valorar i decidir aprovar una modificació de crèdit per un deute,
crèdit bancari, que financi qualsevol de les actuacions. Però avui la realitat és que
l’Ajuntament del Morell té zero deute, té romanent de tresoreria suficient per fer
front a despeses sobrevingudes i, per tant, la salut econòmica de l’Ajuntament és
prou bona.
Es fa un increment important del capítol 1, degut, per una banda, de la consignació
pressupostària d’aquelles places que no estaven, algunes d’elles, dotades
pressupostàriament el 100%. Algunes d’elles s’han regularitzat i s’han pressupostat
en la seva totalitat. Per tant això suposa un increment de despesa en el capítol 1.
Per altra banda hi ha una sèrie de places de nova creació que s’han de dotar
pressupostàriament. I per una altra banda, hi ha una sèrie de regularitzacions
salarials ja aplicades en l’exercici anterior, una aprovació del 0,3% i del 0,25%, no
contemplades en el pressupost prorrogat de 2018; i un altre increment que tot just
avui aprovem del 2% a tota la plantilla de personal. Tot això explica l’increment del
capítol 1 i assegura el tindre una consignació pressupostària perquè tots els
treballadors i treballadores de l’Ajuntament tinguin garantit el seu salari a final
d’any, si bé fins ara el capítol 1 ja garantia aquests sous, com ho prova que, a 31 de

ACTA DEL PLE

DELIBERACIÓ
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ACTA DEL PLE

desembre de 2019, s’havien pogut pagar sous i hores extres amb total normalitat.
El nou pressupost permetrà treballar de forma més relaxada i tindre marge per
poder ampliar aquelles jornades que, a dia d’avui, no estaven dotades al 100%
Pel que fa a despesa ordinària, fent un repàs molt general, es centra en matèria
social. Hem considerat un pressupost social, i en aquests moments encara es
justifica més degut a la crisi del coronavirus, circumstància que no reflexa aquest
pressupost perquè es va elaborar abans que esclatés aquesta crisi, però que no
impedirà que s’aprovin totes les modificacions de crèdit que calguin per fer-hi front.
Un pressupost que, no deixant de banda l’estabilitat pressupostària, en matèria
d’ingressos congela taxes i preus públics per no fer més pressió fiscal a la
ciutadania, mentre altres Ajuntaments han optat per incrementar taxes i preus
públics.
En aquest cas, l’Ajuntament del Morell té recursos suficients perquè encara que el
nivell de vida augmenta i els preus pugen, a dia d’avui, no contempla augmentar
taxes i preus públics. Per tant, impostos i taxes es mantenen en la seva línia.
Es recorda també la modificació de l’I.B.I., aprovada el 2019, i que s’aplicarà el
2020 amb una petita reducció d’aquest impost. S’intenta mantenir aquesta pressió
fiscal baixa de cara a la ciutadania.
Hi ha també una sèrie d’ingressos contemplats, previstos, que permeten un
pressupost més reeixit, més benestant, que fan referència a un seguit d’obres
majors que es desenvoluparan durant aquest 2020: una de REPSOL QUÍMICA, que ja
té la llicència i ja ha liquidat el deute tributari generat, i una de MESSER.
El consistori continua apostant per la cultura, apostant per la cultura i festes
populars.
El PrimaverArt que malauradament no es podrà realitzar, però que està contemplat
en el pressupost, perquè si bé el pressupost es va redactar prèviament, amb
moltíssima seguretat s’haurà d’aprovar una modificació de crèdit perquè aquesta
partida es pugui destinar a altres finalitats, que poden ser culturals o fer front als
efectes de la crisi del coronavirus. Una aposta per la cultura en la programació del
Teatre Auditori i les Festes Majors a través de la regidoria.
La creació d’una nova regidoria de formació i ocupació. Es contemplen una sèrie de
campanyes formatives, plans de formació adreçats a la ciutadania.
Es continua donant suport al comerç local, no només a l’Associació de Comerciants
a través d’una subvenció, si no també mitjançant campanyes de comerç i local i la
fira de nadal, que dona l’oportunitat als comerços minoristes d’instal·lar-se a la
plaça i fer venda. Enguany no és any de Terrafira, però hi ha una altra iniciativa que
és la fira del vi que pot beneficiar els restauradors de casa nostra, tot i no ser
productors de vi. Continuar, com no, amb l’exitós ApaTapa.
El pressupost també contempla la creació dels cos de vigilants. Hi ha diverses
partides que fan referència a això: algunes d’inversió i altres de despesa ordinària,
com per exemple la compra del vehicle, d’uniformes, etc. Per tant, es contemplen ja
totes les despeses de posada en marxa del cos. Es tracta d’una aproximació. Si el
cost fos superior al pressupostat, s’haurà de fer una modificació de crèdit.
Pel que fa a esports, estan a punt de finalitzar les obres de la zona esportiva. De fet,
si no fos pel coronavirus, aviat s’hauria pogut fer la inauguració.
S’ha parlat moltes vegades, en Ple també, que una de les prioritats en matèria
esportiva i urbanística és la construcció de la pista coberta. La pista coberta no es
contempla en el pressupost inicialment perquè no es disposa encara del cost
definitiu del projecte, que s’està redactant actualment. Es tindrà llavors
l’oportunitat de debatre i de participar-hi tots en comissió d’urbanisme. En el
moment que es conegui el cost del projecte, i si s’escau, es podrà fer una
modificació de crèdit per poder integrar-lo.
Es contemplen altres inversions en matèria esportiva: una partida d’inversió de
EUR. 50.000 per arreglar el terra de la piscina de la zona de la platja. També es
preveu una partida pressupostària per inversió en material, maquinària i
manteniment d’algunes instal·lacions del pavelló municipal.
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En matèria de serveis, es proposa millorar algun dels camins, aprofitant alguna de
les subvencions del Consell Comarcal, en aquest cas, i s’està intentant que el
municipi es pugui acollir a alguna de les subvencions que l’Estat ha aprovat pel
temporal Glòria, per tal de millorar camins i carrers, sobretot camins.
Es preveu, parlat també en Ple, entrar en el nou contracte del Consell Comarcal de
recollida d’escombraries i el pressupost així ho contempla: l’amortització dels
contenidors i el servei de recollida selectiva que cobra de forma mensual el Consell
Comarcal.
D’altres actuacions que s’estan desenvolupant i es tenen previstes: per exemple, el
tema dels aparcaments dissuasius, dels quals ja s’ha parlat en alguna ocasió.
A nivell d’urbanisme, i centrant-nos en el capítol 6 d’inversions amb un import de
gairebé EUR. 611.000, desglossat en: una partida de EUR. 40.000 per millora de
voreres i via pública, sobretot tema accessibilitat; EUR. 50.000 per la proposta
escollida pels veïns als pressupostos participatius, la proposta del CAP; EUR. 10.000
destinats a l’adequació de senyalització horitzontal i vertical; EUR. 50.000 destinats
a la reparació del terra de la piscina; una partida important de EUR. 41.900, en
matèria d’ensenyament, per arranjar el terra de la llar d’infants: un terra de fusta
col·locat fa anys i al que s’han detectat una sèrie de deficiències, i que es canviarà
per un parquet sintètic, que a més, en ser més tou, serà més segur per la canalla;
una partida per arranjar i fer un rentat de cara de a la part baixa de l’Ajuntament,
que pateix un tema d’humitats; i una partida pressupostaria per fer una adaptació
de l’actual sala de Plens, que hi ha a la planta superior, i traslladar-la a la planta
baixa per fer-la més accessible i facilitar l’assistència de la ciutadania a les sessions.
Al Centre de Dia es preveu una inversió de EUR. 20.700 per arranjar el pati exterior;
una inversió per adquisició d’uns terrenys de EUR. 60.000, que permetrà fer una
permuta de zona verda a la zona de gran indústria: una operació urbanística
interessant, que convertirà una zona verda, ubicada en zona de gran indústria, en
zona de gran indústria urbanitzable, per tal que, o bé CARBUROS o bé MESSER,
empreses interessades en aquests terrenys, els comprin i l’Ajuntament se’n pugui
beneficiar econòmicament; es contempla també la compra d’uns carregadors
elèctrics que van a la zona esportiva; i la renovació del climatitzador del Centre
Cultural, una màquina important perquè ha de refredar o escalfar tot l’edifici, d’un
cost aproximat de EUR. 30.000, i que després d’un estudi tècnic amb una empresa
que va presentar pressupost i projecte, s’ha decidit que, enlloc d’una sola màquina,
que en cas d’avaria deixa sense climatització tot l’edifici, s’instal·laran dos
compressors, de manera que si un falla, quedarà l’altre.
Hi ha una altra partida, en aquest cas capítol 2, també vinculada a urbanisme, de
EUR. 40.000 per millorar el paviment municipal.
Aquest pressupost també contempla ajudar a les entitats municipals, el capítol 4,
transferències corrents, per valor de EUR. 347.740; col·laborant perquè els seus
usuaris, sobretot d’entitats esportives: bàsquet, futbol, futbol sala, taekwondo,
tinguin un preu subvencionat. Entitats locals que es veuen afavorides per aquestes
subvencions, que permeten que els seus usuaris paguin un preu inferior a aquell
que pagarien si les entitats no fossin subvencionades. També hi ha subvencions a
entitats culturals municipals, de benestar social i de gent gran, i a associacions de
pares i alumnes (amb un increment important aquest any a l’atorgada a l’AMPA
Ventura Gassol).
Del capítol 4 destacar també, en beneficis socials, els ajuts d’urgència. És una
partida de EUR. 6.000, que afortunadament fins ara no s’ha hagut d’ampliar.
S’haurà de veure, però, si, amb l’actual situació de crisi sanitària, caldrà
incrementar-la.
Una altra partida és la del Banc d’Aliments, també important a nivell de benefici
social.
Una partida de nova creació d’ajuts en matèria de serveis socials: L’ajuntament
aprovarà unes bases per concedir altres ajudes, sufragar despeses, que no són
estrictament d’urgència.
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El Sr. Palma pren la paraula:
El grup municipal de Ciutadans, en altres circumstàncies potser hagués canviat el
seu vot, però amb les circumstàncies actuals, amb aquesta crisi tan greu que ens ve
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Es continuaran subvencionant els llibres de la E.S.O. i el programa IES, que és el
viatge cultural d’una setmana a Holanda organitzat per l’Institut.
Enguany es recupera la subvenció de façanes, tancament de patis i, a proposta de
l’Albert de Compartim, en Comissió d’Hisenda, s’amplia a teulades (per incloure-les
caldrà modificar les bases de la subvenció).
Es recupera, també, la beca d’estudis per formació universitària i per cicles
formatius de grau superior.
Es recupera, també, la beca mediambiental Xavi Catà, per l’estudi mediambiental
del nostre entorn.
En temes de medi ambient s’ha contemplat l’estudi de la qualitat de l’aire,
important pel nostre territori, i pressupostat en EUR. 12.000.
Fer menció, respecte a les taxes i preus públics de l’escola de música, llar d’infants,
pavelló, centre de dia, que l’import repercutit a l’usuari és inferior al preu de cost.
Per acabar, remarcar, que després d’aprovar aquest pressupost caldrà segurament
fer una modificació de crèdit, per contemplar noves partides per fer front a la crisi
del Coronavirus.
La regidoria d’Igualtat també té una partida pressupostària per realitzar campanyes
que promoguin la igualtat en el nostre ajuntament.
En Granja i Patrimoni, que són regidories noves, també s’han previst algunes
partides per actuacions concretes a la Granja i de recuperació del patrimoni històric
municipal.
Un pressupost on els ingressos no sobrecarreguen la pressió fiscal sobre la
ciutadania. Un pressupost honrat, que no preveu increments en les taxes i preus
públics i que aplica la despesa a necessitats bàsiques. No es parla de grans
projectes, es parla d’un Morell una mica millor, un Morell una mica més bonic i es
guarden alguns projectes, com per exemple la pista coberta, per modificació de
crèdit posterior, ja es veurà com es finançarà aquesta modificació; i també per un
increment de la partida, que està dotada, dels trams de la Rambla, de remodelació
de la Rambla, que també s’inclourà en el futur. Inicialment, però, es contemplen
aquestes partides amb incidència directa sobre el manteniment i l’adequació de la
via pública i dels entorns que ja coneixem del nostre municipi, sense entrar en els
grans equipaments. Es diu perquè va sortir a la comissió d’hisenda la pregunta de si
es contemplava o no la construcció de la residència del Centre de dia. A data d’avui,
el projecte de la residència del Centre de dia s’està tractant amb la Generalitat de
Catalunya. Fa dues setmanes es va rebre el paquet de requeriments, de requisits
bàsics per construir una residència. Això ho marca la Generalitat: les mides, com ha
de ser el projecte d’una residència. A partir d’aquí, s’haurà de decidir políticament
entre tots com es vol gestionar això, però abans, urbanísticament, s’ha de tindre el
projecte. Tampoc és un projecte que, segurament per temps, es pugui executar
enguany. És una prioritat perquè és un servei interessant i important pel municipi,
sobretot per la gent gran, però segurament aquest any aquest projecte no podrà
entrar en el pressupost 2020. Per tant, segurament, s’aniria al pressupost 2021 la
residència i en el seu context, tot el seu servei.
Aquesta seria, doncs, una mica l’exposició del pressupost. Un pressupost de gairebé
EUR. 6.800.000.
S’amplien algunes places a la plantilla de personal. 109 places en total, que tindrà
l’Ajuntament del Morell. Dotem l’Ajuntament d’una nova plaça de TAG; incloem tres
places que avui estan fora de plantilla dins la plantilla de personal: tres places
d’auxiliar administratiu que avui estan fora de plantilla passaran a ser personal de
plantilla; es crea la plaça de tècnic informàtic; i es modifica la plaça de cap de
brigada a plaça de subaltern.
Finalment, un pressupost que, com indiquen el informes d’Intervenció, compleix la
regla de despesa.

a sobre, i atès i agraïts, que se’ls hagi convidat a participar en les dues Comissions
d’Hisenda on s’han elaborat aquests pressupostos, votarà FAVORABLEMENT.
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El Sr. Manyé pren la paraula:
Des de #Compartim no es farà un anàlisi tan profund.
El company de partit, l’Albert, va estar a la comissió. Després el grup, n’han anat
parlant una miqueta.
Felicita a tothom perquè estem al mes de març i tenim el pressupost, cosa que no
recorda mai abans, el tenir un pressupost gairebé puntual, que és el que hauria de
ser i el que mereix el Poble i pels motius que siguin, no s’ha pogut tindre
puntualment els altres anys.
Fan una valoració, amb quatre punts positius i quatre punts negatius.
En els ingressos no han entrat perquè són els que són. Són xifres que venen
d’Intervenció i confien que tots aquest ingressos hi seran per fer totes les despeses.
Per tant s’han centrat en les despeses.
En el tema de despeses han mirat sobretot el tema d’inversions, que normalment és
la partida on hi ha més “suc”.
Valoren positivament que hi hagi coses que s’acabin, com per exemple el tema
comentat de la piscina. La piscina ja fa anys que està malament, ja s’ha fet algun
pedaç, arranjament, reparació. Consideren un encert fer una bona inversió a la
piscina: que no perdi aigua, que quan camines per la platja no et deixis els peus,
poder tindre una gespa en condicions i la gent pugui gaudir-ne. Un altre exemple és
el pati del centre de serveis de la gent gran, que podria estar més aprofitat, i el fet
de fer quatre arranjaments és una bona inversió. Un altre exemple, el parc del
C.A.P., que és un molt bon espai que es té una mica deixat, poc valorat. Un altre, la
senyalització, que també li convé. També valoren aquesta apartat dedicat a la
Rambla, però creuen que la Rambla mereix més. Els agradaria que si al pressupost
apareix la Rambla, sigui per deixar-la bé. Encara que no es pugui reparar tota, el
tros que es faci, que es faci bé, com cal, que doni goig i millori l’actual. Que es
planifiqui, es distribueixi, la inversió en els propers anys, però que quan en el
pressupost surti la Rambla, la seva partida estigui ben dotada: amb les rajoles que
volem, amb les voreres que volem, amb els arbres que volem i que quedi com Déu
mana.
També valoren positivament la subvenció destinada a l’arranjament de façanes, i
teulades a petició del seu grup. És bo incentivar que la gent faci aquestes reformes,
que fan que el poble quedi més lluït. Aquesta partida podria ser més gran potser,
però està bé que la gent es pugui aprofitar, encara que sigui una part, i puguin
arranjar la façana i la teulada.
Pel que fa a aspectes negatius, millorables o no del tot correctes, que es detecten
des del grup de #Compartim, sobretot es centren, en l’increment de gairebé EUR.
1.000.000 del capítol 1. No volen dir que no estiguin d’acord amb aquest increment
perquè part d’aquest increment és per les noves places, que creuen necessàries.
Troben a faltar però, en el tema de personal en general, una valoració correcta de
les places de nova creació i de les places actuals. Sembla que quan es crea una
plaça s’actua per la necessitat puntual sobrevinguda i la sensació de que s’ha de
crear urgentment. Troben a faltar major planificació, una planificació a llarg termini.
El seu grup és del parer de planificar les coses a llarg termini perquè les coses
immediates, fetes a impulsos a vegades, després, s’han de lamentar. Amb el tema
de personal, opinen que la RLT pot ajudar. S’ha de valorar molt, molt bé, que fa
cada persona, quin és el sou que cobra, si la feina es podria fer amb menys
persones aplicant alguna tecnologia. Veuen un desequilibri, per exemple, en el cas
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El Sr. Domingo pren la paraula:
Són uns pressupostos pensats en tothom i sobretot en el Morell. Ja es veurà, els
canvis que s’hagin de fer, pel tema Coronavirus, que serà una part important de
modificació del pressupost.
És un pressupost ben repartit, per tothom del municipi.
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El Sr. Alcalde pren la paraula:
Suggereix respondre, resoldre la qüestió al proper ple ordinari perquè s’hauria de
mirar la partida pressupostària en concret.
Valora positivament i dona èmfasi al moment en que s’aprova aquest pressupost,
perquè encara que s’aprovi certament tard, el pressupost s’hauria d’aprovar el 31
de desembre de l’any anterior com a màxim, és veritat que, per les circumstàncies
que siguin, en aquest Ajuntament, els pressupostos normalment s’havien aprovat
més tard del que ho estem fent avui.
Valora en positiu totes les propostes i el fet que tothom hagi tingut l’oportunitat de
participar-hi. Creu que, probablement, s’haurà d’emfatitzar encara més aquesta
dinàmica de participar-hi, per bé que s’ha deixat un temps o un marge important
perquè tots els grups municipals poguessin aportar els seus punts de vista i resoldre
dubtes, que en definitiva, quan s’està parlant d’un dels punts més importants d’un
Ajuntament, doncs sempre és complex a l’hora d’estudiar-ho i, per tant, no és un
tema menor i és important que es tracti amb profunditat.
Sobre el tema que comentava el Sr. Manyé del capítol 1, sobretot del tema de la
valoració de les noves places, comenta que aquestes noves places han estat
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de la brigada, que tots saben, i que és evident que manca personal i que no donen
l’abast, i en canvi, a la llar d’infants, sobren monitores pels nens que hi ha
actualment i per les previsions dels propers anys. Això s’hauria de mirar i donar el
reforç allà on calgui i no anar sobrats per una altra banda.
D’aquest increment però el que més critiquen és l’increment dels sous dels polítics,
dels càrrecs electes. L’equip de govern cobra 2,5 vegades més i, el més dolorós, en
anar aquest increment directament al capítol 1, deixa de ser circumstancial, la qual
cosa significa que aquesta despesa ja la tindràs enguany i tots els anys que venen.
Potser ara sí hi ha diners, però les persones que estan cobrant ara, les hem de mirar
molt, molt bé, perquè d’aquí a quatre anys encara hi seran i potser no es tindrà una
inversió de Repsol per respondre’n, fer-hi front.
Una altre aspecte negatiu, que no és nou d’aquest pressupost 2020, si no que
consideren que és una mancança de sempre en la història del municipi, és que no
es té un criteri clar en quant a les subvencions. És una mancança que quan es parla
en petit comitè tothom està d’acord però que no s’afronta. Quin és el criteri perquè
una agrupació, persona, club, etc. tingui una subvenció i l’altra no; i quin és el
criteri perquè una en tingui EUR. 2.000 i l’altra EUR. 10.000. És una qüestió que al
final suma molts diners. Si sumem totes les subvencions que concedim d’aquest
tipus és un bon pessic del nostre pressupost. Els tres clubs més importants: dos
reben EUR. 99.000 i l’altre EUR. 42.000-45.000, que és el Futbol Sala. No volen dir
que hagi de ser més o hagi de ser menys, sinó que hagi un criteri establert tenint
en compte que l’Ajuntament, morellencs i morellenques amb els seus impostos,
estan aportant EUR. 99.000 a una associació i no té cap control ni decisió. El club
aporta factures, justifica allò que subvenciona l’Ajuntament, però és un club privat i,
per tant, gestiona els diners del club com creu més convenient i l’Ajuntament, que
aporta una part important dels ingressos que té, no té cap mena de decisió: ni si
posa un fisio o en posa tres, de si té un equip de primera, de segona o de tercera.
No té cap poder de decisió i pensen que si no decidir, almenys estaria bé exigir una
auditoria per comprovar que les coses es fan correctament. Pensen que el tema de
les subvencions s’hauria de replantejar des de zero. No pot ser que depenent de
qui, de com i del moment li donem tant. Per exemple el cas de la Mar Molné, que és
un cas molt específic perquè és una persona. Tots estan d’acord que la Mar està
fent grans progressos en la seva carrera esportiva però algú es podria plantejar
perquè li donem a la Mar EUR. 11.000, en quin criteri ens basem. Un morellenc et
pot preguntar: per què dones això i no dones a una altra persona que està fent
alguna altra cosa important?
Pregunta què inclou el concepte parcs i jardins, perquè hi ha diferents punts, creu
recordar almenys tres punts, que fan una bona suma, i no els queda clar que
engloba aquest concepte de parcs i jardins.

El Sr. Alcalde pren la paraula:
Enguany ha estat el primer any que es feia i no s’ha de fet de la forma en que
probablement es farà de cara el 2021, on la partida dedicada a procés participatiu
serà més alta. Enguany la partida era de EUR. 50.000 que es destinarà al parc del
CAP.
VOTACIÓ
Vista la resta de documentació annexa a l’expedient, el Ple de l'Ajuntament del
Morell adopta per MAJORIA ABSOLUTA els següents ACORDS:

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020
Codi Validació: 6ETLGZ9SXCP6PN97AFERMR4D2 | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 63

El Sr. Ramon Manyé pren la paraula perquè voldria fer un apunt respecte a allò que
ha comentat l’Alcalde:
Diu que és cert que abans de donar una subvenció, aquella entitat ha de presentar
un pressupost que expliqui en què s’ha de gastar aquests diners, però potser
l’Ajuntament s’hauria de plantejar una cosa abans: què és el que aporta aquesta
entitat, el que fa, al poble. Pensa que aquest hauria de ser el primer pas: aquella
entitat, què aporta al poble? Perquè pot ser una entitat que porti un pressupost
dient en què es gastarà els diners de la subvenció, però es pot pensar: i realment,
això que fa aquesta entitat, és útil pel poble, els interessa als morellencs i
morellenques?
Considera que la partida assignada a procés participatiu és escassa.
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valorades prèviament. S’ha fet la valoració prèvia perquè és indispensable per crear
qualsevol plaça.
En referència a la RLT, que també ha sortit, explica que a la última comissió que es
va fer amb el comitè d’empresa es va acordar continuar la RLT amb la empresa
encarregada i una altra. La RLT està en marxa.
Respecte al tema de les places que en un lloc poden fer més falta que en altres.
Potser a data d’avui sí que és cert que hi ha llocs o departament on la plantilla de
personal està sobredimensionada i d’altres departaments o llocs de treball on
manca personal o pel servei que presta millor si n’hi hagués més. Creu que no s’ha
de caure, però, en el parany d’amortitzar places. L’amortització de places hipoteca
la plantilla de personal perquè si bé es cert que elimina places que potser avui no
es necessiten són places que no es podran tornar a crear i potser en un futur
necessitem. Considera doncs, en la mesura que es pugui pressupostàriament
parlant, més important crear noves places allà on faci falta. A més, continua,
excepte catàstrofe, el capítol 1 està garantit. El capítol 1 és de les coses més
sagrades de tot el pressupost perquè dota pressupostàriament els sous i salaris de
tot el personal de l’Ajuntament. En cas de necessitat s’hauria de jugar amb el
capítol 2, capítol 6 o altres despeses.
Pel que fa al tema subvencions, és un tema recurrent que ha sortit moltíssimes
vegades i també se n’ha parlat profundament a les comissions d’hisenda, comenta
que el fet que es posi una quantitat en una entitat i una altra en una altra no és
aleatori ni subjectiu. Hi ha unes bases establertes perquè les entitats que vulguin
puguin acollir-se a aquestes subvencions, que són nominatives. Es demana que
facin entrada en el registre de l’Ajuntament d’una sèrie de documentació de
l’entitat (programa d’activitats, ingressos, despeses) acompanyada d’una declaració
jurada conforme la informació presentada és certa. En base al programa
d’activitats, el pressupost que presenta, la previsió d’ingressos i despeses que
declara, es decideix quina és la quantitat que s’atorga a l’entitat. Les subvencions
s’adjudiquen en base a criteris objectius. Es pot discutir si ens agrada més o ens
agrada menys destinar més o menys diners allí o allà, o si s’aconsegueix l’efecte
que pretén l’Ajuntament, però la partida pressupostària destinada a aquestes
subvencions ve dels pressupostos i dels projectes d’activitats que presenten les
entitats a requeriment de l’Ajuntament perquè si no, no podrien optar-hi.

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a
l'exercici econòmic 2020, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum de
la qual per capítols és el següent:
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES

6.774.133,00
€

A.1. OPERACIONS CORRENTS

6.145.262,67
€

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

2.978.351,67 €

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis

2.803.171,00 €

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres

8.000,00 €
0,00 €

CAPÍTOL 5: Fons de Contingència

8.000,00 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

628.870,33 €
610.870,33 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

18.000,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES

10.000,00 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

10.000,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers

0,00 €
TOTAL:

6.784.133,00
€

ACTA DEL PLE

CAPÍTOL 6: Inversions Reals

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

A) OPERACIONS NO FINANCERES

6.774.133,00
€

A.1. OPERACIONS CORRENTS

6.669.433,00
€

CAPÍTOL 1: Impostos Directes

2.564.513,00 €

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes

750.000,00 €

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos

2.069.220,00 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

1.272.700,00 €

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

13.000,00 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

104.700,00 €

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers

99.200,00 €
5.500,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
0,00 €
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ESTAT D'INGRESSOS

TOTAL:

6.784.133,00
€

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs
de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
TERCER. Exposar al públic el Pressupost General 2020, 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.
QUART. Deixar sense efecte el DECRET 2020-0204 [Decret Modificació de Crèdit 32020], per ja està contemplat al pressupost definitiu.

VUITÈ. Aprovar que si l'increment del Producte Interior Brut a preus constants el
2019 arribés o superés el 2,5 per 100 en els termes establerts a l’art. 3.Dos.segon
paràgraf del Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, s'afegiria, amb
efectes 1 de juliol de 2020, de forma lineal per a tots els empleats públics d’aquest
Ajuntament, un altre 1 per 100 d'increment salarial. Per a un creixement inferior al
2,5 per 100 assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció de la
reducció que s’hagi produït sobre aquest 2,5 per cent, de forma que els increments
globals resultants serien:
PIB
PIB
PIB
PIB

igual
igual
igual
igual

a
a
a
a

2,1:
2,2:
2,3:
2,4:

2,20%
2,40%
2,60%
2,80%

NOVÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com a la Generalitat de
Catalunya del Pressupost, així com notificar l’Acord dels increments retributius als
representants dels treballadors, Unitat de Nòmines, Secretaria, Intervenció
Municipal i Tresoreria, així com al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública i a la Subdelegació del Govern als efectes escaients.
Vots a favor: 7 (Sr. Francisco Gerardo Palma, Sr. Eloi Calbet Ferran, Sr. Alberto
Ortega Royo, Sra. Maria Jesús Valldosera Gasull, Sra. Judit Fernández Llerena, Sra.
Mònica Casas Salvadó, Sr. Pere Domingo Segarra)
Abstencions: 3 (Sr. Ramon Manyé Sardà, Sra. Teresa Bolaño Guivernau, Sr. Albert
Roig Rovira).
5. Aprovació, si escau, de l’adhesió a l’acord comú de condicions per als
empleats públics dels Ens Locals de Catalunya de menys de 20.000
habitants, i de l’annex de condicions per al personal al servei de
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SETÈ. Aprovar per a l'any 2020, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de les
retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 2% respecte a
les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d'homogeneïtat per als dos
períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat
d'aquest, i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social.

ACTA DEL PLE

SISÈ. Donar compte al Ple de l'informe d’Intervenció sobre el compliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, d’acord amb l’art. 16.2 del RD 1463/2007.

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

CINQUÈ. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es
presenti cap reclamació.

l’Ajuntament del Morell.
1. Antecedents de fet

1.4 El 28 de gener de 2020 es va convocar la sessió del Ple de l’Ajuntament del
Morell, no havent disposat ni la Secretaria ni la Intervenció municipal de temps
adequat i suficient per fiscalitzar l’acord comú de condicions per als empleats
públics dels Ens Locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants i el seu annex
per l’Ajuntament del Morell i emetre’n sengles informes.
1.5 El 30 de gener de 2020 es va celebrar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
del Morell. Havent finalitzat la sessió plenària, a les 21:30 hores el Secretari va sortir
sol per la porta lateral de la Casa Consistorial confrontant a l’església de Sant Martí,
on va ser víctima d’un scratch (escarni públic) per part d’un grup de “companys” i
“companyes” empleats i empleades públics. Aquest escarni es va estendre als
càrrecs electes de l’equip de govern que posteriorment van sortir per la mateixa
porta.
Aquest escarni públic va consistir en formar un passadís humà entre la porta lateral
de l’Ajuntament i la vorera de la façana de l’església pel qual ineludiblement s’havia
de circular per a poder sortir de l’Ajuntament, entre aplaudiments.
A la porció de la via pública -la qual havien tallat prèviament pels dos extrems
sense cap autorització- ocupada pel passadís humà hi havia col·locats cartells amb
els missatges “volem conveni” i “i la RLT pa cuando?”. També es va procedir a
col·locar a la porta de la façana principal de l’Ajuntament dos cartells amb els
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1.3 El 27 de gener de 2020 es va celebrar una nova sessió de la Mesa de Negociació
en presència del Secretari de l’Ajuntament ratificant els acords adoptats en la sessió
anterior.
Poques hores abans de la sessió de la Mesa de Negociació de 27 de gener de 2020,
el Secretari va posar en coneixement del representant sindical Oriol Figueras que
amb tan poca antelació no havia disposat de temps per informar la proposta i
sotmetre-la al Ple, però que faria tot el possible perquè podés entrar en el Ple
extraordinari en el que es té previst aprovar el pressupost. També va comunicar-li
uns errors de redactat que contenia el conveni.
Finalitzada la sessió de la Mesa de Negociació de 27 de gener de 2020, el Secretari
va posar en coneixement de la representant sindical Núria Castellnou que amb tan
poca antelació no havia disposat de temps per informar la proposta i sotmetre-la al
Ple, però que faria tot el possible perquè podés entrar en el Ple extraordinari en el
que es té previst aprovar el pressupost.

ACTA DEL PLE

1.2 El 14 de gener de 2020 l’Oriol Figueras Salvadó, representant sindical del
personal laboral d’aquest Ajuntament, va presentar al registre general d’aquest
Ajuntament l’acord de la comissió negociadora de l’Ajuntament del Morell per
adherir-se a l’acord comú de les condicions per als empleats públics dels ens locals
de Catalunya de menys de 20.000 habitants.

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

1.1 El 30 de desembre de 2019 es va celebrar sessió de la Mesa de Negociació, la
Secretaria de la qual va ser exercida per una empresa privada, en flagrant
vulneració del que disposen l’article 169 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, l’article 16 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic i l’article 3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, en relació amb l’article 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Ningú havia posat en coneixement del Secretari de l’Ajuntament la intenció de
convocar i celebrar la sessió de la Mesa de Negociació de 30 de desembre de 2019.

mateixos missatges.
1.6 El 12 de febrer de 2020 el Secretari de l’Ajuntament emet informe sobre la
proposta d’adhesió a l’acord comú de condicions per als empleats públics dels Ens
Locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants i l’annex de condicions per al
personal al servei de l’Ajuntament del Morell.
1.7 El 20 de febrer de 2020 l’Interventor de l’Ajuntament emet informe sobre la
primera proposta d’adhesió a l’acord comú de condicions per als empleats públics
dels Ens Locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants i l’annex de condicions
per al personal al servei de l’Ajuntament del Morell, arrel de la qual es decideix amb
els representants sindicals treure de la proposta originaria el punt de beneficis
fiscals dels treballadors.

2. Per la seva banda, l’article 31 del TREBEP, estableix que els empleats públics
tenen dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional per a
la determinació de les seves condicions de treball. Per negociació col·lectiva, als
efectes d’aquesta Llei, s’entén el dret a negociar la determinació de les condicions
de treball dels empleats de l’Administració Pública.
3.L’article 32 del TREBEP estableix que la negociació col·lectiva, representació i
participació dels empleats públics amb contracte laboral es regirà per la legislació
laboral, sens perjudici dels preceptes d’aquest capítol que expressament els hi són
d’aplicació.
4. L’article 33 del TREBEP estableix que la negociació col·lectiva de condicions de
treball dels funcionaris públics estarà subjecta als principis de legalitat, cobertura
pressupostària, obligatorietat, bona fe negocial, publicitat i transparència, i es durà
a terme mitjançant l’exercici de la capacitat representativa reconeguda a les
organitzacions sindicals en els articles 6.3.c); 7.1 i 7.2 de la Llei orgànica de llibertat
sindical i, també, d’acord amb el que estableix el capítol IV del títol III del TREBEP.
5. Per dur a terme la negociació de les condicions de treball es constituiran Meses
de Negociació en què estaran legitimats per ser-hi presents, per una banda, els
representants de l’Administració Pública corresponent i, per l’altra, les
organitzacions sindicals més representatives a nivell estatal, les organitzacions
sindicals més representatives de Comunitat Autònoma, així com els sindicats que
hagin obtingut el 10 per 100 o més dels representants en les eleccions per a
delegats i Juntes de Personal, en les unitats electorals compreses en l’àmbit
específic de la seva constitució.
6. Ara bé, en el cas que aquí ens ocupa s’ha procedit a la negociació i fixació de les
condicions comunes d’ocupació dels empleats públics de l’Ajuntament de Morell per
mitjà de l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens
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1. L’article 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS),
estableix que les seccions sindicals dels sindicats més representatius i dels que
tinguin representació en els òrgans de representació que s’estableixin en les
Administracions Públiques tindran, entre d’altres drets, el de la negociació
col·lectiva, en els termes establerts en la seva legislació específica.

ACTA DEL PLE

Fonaments de dret

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

1.8 El 13 de març de 2020 l’Interventor de l’Ajuntament emet informe sobre la
proposta d’adhesió a l’acord comú de condicions per als empleats públics dels Ens
Locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants i l’annex de condicions per al
personal al servei de l’Ajuntament del Morell.

locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, acordat per l’Associació
Catalana de Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, per
Comissions Obreres de Catalunya i per la Unió General de Treballadors de Catalunya
el 19 de desembre de 2014. L’article 34.2 del TREBEP reconeix la legitimació
negocial de les associacions de municipis per tal què puguin negociar
col·lectivament acords de condicions de funcionaris públics, als quals puguin
adherir-se els municipis amb caràcter previ o de forma successiva a la seva
negociació col·lectiva.

9. En el cas que aquí ens ocupa, l’abast i el contingut de les matèries objecte de
negociació impliquen que la seva aprovació estigui supeditada a l’acord exprés del
Ple municipal, per la qual cosa l’Acord concertat requerirà de la seva aprovació
expressa per tal que adquireixi plena validesa i eficàcia.
10. El contingut de l’Acord respecta els límits establerts legalment en matèria de
negociació de les condicions de treball dels empleats públics.
11. L’acord d’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels
ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants un cop aprovat i signat, s’ha
de remetre a l’oficina pública a què fa referència la LOLS i serà immediatament
publicat en el diari oficial corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 1 del
Reial Decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis
col·lectius de treball. Per tant, caldrà trametre a la Delegació territorial del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya el text de l’acord d’adhesió
per a la seva posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
DELIBERACIÓ
El Sr. Alcalde explica la proposta:
És un punt en el que s’ha treballat des de fa temps, conjuntament, amb el Comitè
d’Empresa, amb els representants del personal laboral de l’Ajuntament, amb
l’objectiu d’aconseguir un conveni col.lectiu, des de fa temps demandat pel Comitè
d’Empresa i el global dels treballadors; un conveni col.lectiu que recollís les seves
condicions laborals. Inicialment la proposta que naixia de la mesa de negociació
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Aquest article també determina que els Pactes es duran a terme sobre matèries que
corresponguin estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu que el
subscrigui i, s’aplicaran directament al personal de l’àmbit corresponent. Que els
Acords es duran a terme sobre matèries competencials dels òrgans de govern de les
Administracions Públiques. Per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva
aprovació expressa i formal per part d’aquests òrgans. Quant aquests Acords hagin
estat ratificats i afectin a temes que puguin ser decidits de manera definitiva pels
òrgans de govern, el contingut d’aquests serà directament aplicable al personal
inclòs en el seu àmbit d’aplicació, sens perjudici que, a efectes formals, es
requereixi la modificació o derogació, en el seu cas, de la normativa reglamentària
corresponent.

ACTA DEL PLE

8. L’article 38 del TREBEP estableix que en el sí de les Meses de Negociació
corresponents, els representants de les Administracions Públiques podran concertar
Pactes i Acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades a
aquests efectes, per a la determinació de condicions de treball dels funcionaris
d’aquestes Administracions.
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7. L’article 37 del TREBEP fixa les matèries objecte de negociació, amb el límit
corresponent a les competències de cada Administració Pública i amb l’abast que
legalment procedeixi en cada cas. Aquest precepte fixa també les matèries excloses
de l’obligatorietat de la negociació en el seu apartat segon.
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El Sr. Pere Domingo Segarra, regidor de recursos humans, pren la paraula:
Felicita els treballadors de l’Ajuntament per primer constituir un comitè d’empresa i
per aprovar un conveni. Remarca que s’ha treballat molt en aquest tema i destaca
la feina de la regidora Rosa Maria Sánchez Pérez que s’ha bolcat de ple amb el tema
del conveni i de recursos humans. Fer un comitè i aprovar un conveni en uns 6

ACTA DEL PLE

amb els representants sindicals era la voluntat d’aprovar aquest marc de mínims:
fer l’aprovació tal i com venia redactada de l’ACM. L’Ajuntament va considerar en
aquell moment que potser era positiu fer aquesta aprovació però fer també una
adequació a la realitat del nostre municipi. És un conveni de mínims. És el primer
conveni que tindran els treballadors i treballadores del Morell. És important per ells i
també per al propi Ajuntament i pels polítics perquè, en definitiva, tothom està
interessat en que els treballadors i treballadores estiguin sota un marc legal cobert i
sobre una estructura molt ben definida tant en drets com en deures. Per tant és
beneficiós per tothom. Les parts es van comprometre a fer revisions periòdiques,
però abans de fer aquestes revisions fer aquesta primera aprovació. Era important
que es tingués un annex, que reflectís amb més claredat quines són les realitats, les
petites peculiaritats del nostre Ajuntament. Aquest annex es porta a votació avui,
juntament amb el conveni. Aquests documents es van signar a finals d’any i ara es
sotmeten a votació del Ple, que és preceptiva per la seva aprovació. Una aprovació
que estarà condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost, ja que contempla
una sèrie de beneficis per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament que es
supediten a l’aprovació definitiva del pressupost 2020. Així doncs, una vegada fets
els Informes de Secretaria i Intervenció avui es passarien a votació. Esmenta que
s’ha fet una petita modificació, que també s’ha tractat en comissions prèvies, del
que era el document inicial de l’annex, ja que el document inicial de l’annex
contemplava a la part final uns beneficis fiscals per als treballadors i treballadores
de l’Ajuntament en concepte de taxes i preus públics, els quals no se’ls ha pogut
trobar un encaix dins la legalitat vigent en matèria econòmica. Es van reunir
novament, a la mesa de negociació, amb el Comitè d’Empresa, i se’ls va plantejar la
problemàtica que hi havia en aquest punt de l’annex, que eren els beneficis fiscals.
Finalment es va adoptar l’acord de retirar aquest punt. Traient aquest punt quedava
la via lliure per aprovar avui aquest conveni. Com a compensació de retirar aquest
punt, Ajuntament i Comitè d’Empresa es van comprometre a fer una revisió
conjunta per integrar i revertir, d’alguna forma, aquesta disminució de beneficis
fiscals i aplicar-ho d’una altra forma.
Una forma que es va trobar legal, des de Intervenció, i que ja existeix en altres
Ajuntaments, és crear una partida de despesa social per treballadors que tindria
una efecte molt similar al benefici fiscal sobre les taxes i preus públics, però, d’una
altra forma. Amb la bonificació disminuíem ingressos de l’Ajuntament. En aquest
cas, a través d’una despesa, financem directament allò que considerem en unes
bases, que quedaran establertes en el moment que les aprovem amb acord amb el
Comitè d’Empresa primer i, després, amb l’acord del Ple. S’està a punt d’aprovar i
tirar endavant el primer conveni col·lectiu de l’Ajuntament del Morell. Un conveni
que ha de beneficiar a tots els treballadors i treballadores. Fa un any no havia
representants sindicals. Els treballadors, els laborals, es van organitzar i van crear a
través d’eleccions dos sindicats, un comitè d’empresa i, a partir d’aquí, tot el que
se’n deriva. És important posar en valor aquesta tasca col·laborativa i sempre en
positiu. Perquè des de l’Ajuntament també s’ha sabut adoptar aquesta visió, que no
pot ser de cap altra forma, una visió en positiu en benefici dels treballadors. Els
polítics estan a l’Ajuntament transitòriament. Els treballadors es queden. Per tant,
les condicions laborals han de ser les millors possibles. D’aquesta forma es creu que
es garanteix, per una banda, la voluntat del Comitè i de tota la plantilla de personal
i, per altra, es garanteix que tothom funcioni sota un marc legal estructurat. I això
és una primera proposta, de mínims, però és una proposta que estableix la base,
sobre la qual fer petites o grans revisions en el futur. És una bona notícia pels
treballadors i per l’Ajuntament.

El Sr. Alcalde pren la paraula:
Creu que aquest punt d’aprovació de conveni és un punt important, d’un valor
cabdal per tots els treballadors i treballadores. Els informes els redacten els tècnics,
en aquest cas el secretari, i l’alcalde no els autoritza. Poden agradar més o poden
agradar menys. L’alcalde no autoritza a incorporar o no un informe a l’expedient. No
entrarà a explicar-ne el contingut perquè es tracta d’informació reservada, que no
és pública, que ells tenen com a càrrecs electes, i de la qual s’ha tingut oportunitat
de parlar en la Junta de Portaveus. Considera que aquest punt ja es va parlar en la
Junta de Portaveus. Els informes formen part d’un expedient i els seu contingut és
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El Sr. Ramon Manyé pren la paraula:
Des de #Compartim es vol felicitar en primer lloc als treballadors, a tot el grup que
ha treballat durant aquest mesos per tindre aquest conveni. És una cosa que
clamava el cel que no es tingués un conveni, que els treballadors estiguessin
desprotegits i és un pas molt gran. Felicitar als treballadors que s’han organitzat,
s’han posat d’acord, han ideat propostes, les han exposat a l’Ajuntament i
negociant han arribat a acords, que no sempre és fàcil. Han fet una bona feina i
han d’estar satisfets. Aquest conveni és un conveni de base, que s’haurà d’anar
treballant, buscant punts d’acords. per tindre una plantilla que faci la feina que
toca, cobrant el sou que toca i estigui orgullosa de treballar en el nostre
Ajuntament. La plantilla és el motor de l’Ajuntament. Els polítics estan de pas,
prenent decisions, però qui tira endavant les feines que es fan al poble és el grup de
treballadors que té l’Ajuntament. Comenta que mirant la documentació d’aquest
punt han vist l’informe del Secretari. Volien comentar-ho en el Ple perquè pensen
que no és un informe propi del tema que s’està tractant, d’aprovació d’un conveni.
L’informe que s’han trobat no és propi perquè saben que és un molt bon jurista i
l’informe sobrepassa, està fora, d’aquest vocabulari impecable, jurista que hauria
de tenir. Creuen que és un informe totalment subjectiu, barrejant coses que creuen
no s’haurien de barrejar. Creuen que té la potestat de fer aquest informe i
d’incloure’l en aquest expedient però creuen que no és propi i critiquen i valoren
molt negativament. En aquest informe, a més, fa un apunt molt important del dia
en què els treballadors, el dia del darrer ple, van exercir el seu dret de manifestació
pacífica, al carrer, fora de les seves hores de feina, fora de l’edifici de l’Ajuntament,
i amb la qual es va trobar tothom que sortia del ple. Aquest informe el que fa és
assenyalar a vint persones. A més assenyala aquestes vint persones a través d’unes
fotos que #Compartim va penjar a les xarxes valorant positivament que el grup de
persones i treballadors de l’Ajuntament estava defensant, exercint, el seu dret. Es
van fer servir aquestes fotos per assenyalar aquestes persones i iniciar un
expedient que l’Alcalde, l’Eloi, va signar, s’està tramitant, i que no saben a quin
punt pot arribar. Pensen que aquest informe és incendiari i que no és el que
necessita un conveni al qual tothom ara li està donant tant valor. Des de
#Compartim no estan d’acord amb aquest informe i pregunta als presents si hi ha
algú d’acord amb aquest informe i, si és així, si us plau, expliqui els motius per estar
d’acord perquè ells no els troben. Pregunta també a l’Eloi sobre l’expedient obert,
que ell ha iniciat, fins a on pot arribar.

ACTA DEL PLE

mesos no és fàcil perquè s’ha d’arribar a acords amb molta gent, amb els sindicats i
hi ha molts obstacles. D’aquí en endavant s’espera que, amb tots els treballadors i
amb la RLT, que s’està tirant endavant amb el Comitè d’Empresa, millorar tot
l’engranatge de personal que treballa per l’Ajuntament i que el seu lloc de treball
se’l sentin seu. Creu que la base, és una bona base, si més no, la que ha aprovat
tothom. No s’ha deixat al marge cap de les demandes dels treballadors, tret dels
beneficis fiscals abans comentats, que es solucionarà d’una altra manera. Demana
als representants, al Comitè i als treballadors tindre una molt bona entesa, que
qualsevol cosa que tinguin ho exposin amb total franquesa perquè al final tot és en
benefici del poble. Felicita de nou als treballadors i a l’Ajuntament perquè creu que
s’ha fet una bona feina.

VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics
dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, conforme es manifesta
en l'acta de la Mesa general de negociació dels empleats públics del dia 27 de
gener de 2020 en relació amb l'acta de la Mesa general de negociació dels
empleats públics del dia 30 de desembre de 2019.
SEGON.- Aprovar les següents esmenes d’articles de l’Acord comú de condicions
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El Sr. Ramon Manyé pren la paraula:
Ells en cap moment han dit d’estar a favor d’uns treballadors o d’una altres. Estan a
favor de que es sigui impecable, de que els treballadors, tots, facin la feina bé i es
comportin com s’han de comportar, ni més ni menys, sigui un treballador o sigui un
altre. Coses com aquesta, que el Secretari té la potestat de fer aquests informes,
que altres que ara estan en un expedient disciplinari no tenen, doncs pensen que
no era necessari, ni aporta res que vagi a favor del bon clima entre els treballadors
de l’Ajuntament. Comenta també, que algú va pensar, que el grup #Compartim va
intentar polititzar aquesta manifestació i vol deixar-ho molt clar: que tothom ho
sàpiga, el grup de #Compartim es va trobar en igual situació que la resta de
persones que van sortir del Ple. No sabien res d’aquesta manifestació i les fotos
que es van penjar a les xarxes no eren per polititzar la manifestació, sinó per
valorar que els treballadors de l’Ajuntament estaven defensant els seus dret, ni més
ni menys. No anaven en contra de l’equip de govern ni en contra de ningú.
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aquell que considera el tècnic que l’emet. Personalment pensa que aquest punt de
l’informe del Secretari probablement si no hi fos, no passaria res. Creu que se’ls
està preguntant si estan a favor del Secretari o dels treballadors que aquell dia es
van manifestar. Ell respon que estan a favor de tot el personal de l’Ajuntament, de
tots i cadascun d’ells, justament per això avui estan aprovant un conveni col·lectiu
que va en favor de tots. Aquest és l’objectiu. L’encantaria que el personal anés a
treballar de la millor manera possible, amb un somriure. A vegades però, i no se
n’amaga, no passa i no passa perquè som persones i cadascú té el seu caràcter i el
seu punt de vista. En aquesta pluralitat neix la diversitat d’opinions, que han de ser
respectades. I en aquest cas, sigui el lloc o no sigui el lloc, el senyor Secretari
mitjançant informe fa constar uns fets que considera que es van produir i que,
repeteix, l’alcalde no autoritza. L’alcalde no dona tràmit a un informe de Secretària.
L’alcalde en tot cas fa cas de l’informe de Secretària i decreta allò que l’informe de
Secretària li diu que ha de fer, i prou. No és el cas d’aquest expedient. En aquest
expedient hi ha un informe de Secretària que és preceptiu per l’aprovació del
Conveni, igual que el d’Intervenció; si el senyor Secretari considera que aquest ha
de ser el contingut, en tot cas, a porta tancada, perquè no creu que s’hagi de
debatre en públic en tant en quant, repeteix, el contingut d’aquest informe és
reservat, se’n pot parlar i fins i tot fer-li arribar l’opinió. No caurà en el parany de dir
si el Secretari té raó o no. Els treballadors aquell dia es van manifestar i els polítics
han d’estar preparats, i no pot ser d’altra forma, per aguantar-ho tot, tingui o no
raó qui hagi a l’altra banda, sigui legítim o no. Per la seva banda, des de la banda
política, no han fet cap comentari, ni un, ans al contrari, creuen que els treballadors
de forma legítima poden manifestar-se i fer constar qualsevol malestar que tinguin
en qualsevol moment, tinguin raó o no, de forma legítima o no, o fins i tot vagin
amb tota la informació o sense tota la informació, que també pot ser el cas. Sigui
com sigui aquell dia els treballadors es van manifestar i això no s’ha criticat ni es
criticarà mai, en tot cas, hi ha un informe de Secretària que exposa aquests fets. No
caurà en el parany d’estar a favor d’uns i en contra d’altres. Estan a favor de tots.

per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000
habitants:
1. article. 2.2.

3. establir que, en relació a l’article 42.3 c, els criteris de distribució i
aprovació dels programes de productivitat els ha de decidir el Ple
Municipal.
4. establir una reserva d’excepció a l’article 47.2.
5. article 52.
on diu:
Grup de classificació
Durada del període
Grup A1
4 mesos
Grup A2
4 mesos
Grup C1
2 mesos
Grup C2:
2 mesos
Agrupacions professionals
1 mes
ha de dir:
Grup de classificació
Durada del període
Grup A1
6 mesos
Grup A2
6 mesos
Grup C1
2 mesos
Grup C2:
2 mesos
Agrupacions professionals
2 mesos
6. Posar de manifest que per l’aplicació dels increments retributius
obtinguts a l’annex de condicions per el personal al servei de l’Ajuntament
del Morell, serà necessari que el Ple de l’Ajuntament adopti el pertinent
acord d’adequació retributiva singular de conformitat amb l’article 18 de
la Llei 6/2018 de 3 de Juliol dels pressupostos generals de l’Estat per l’any
2018.
TERCER- Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l'endemà de la seva
aprovació pel Ple de l'Ajuntament del Morell amb independència de les adequacions
organitzatives i singulars que sigui necessari establir per fer efectiu el seu
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2. establir una reserva d’excepció a l’article 41.
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ha de dir:
Aquest Acord s'aplicarà íntegrament al personal laboral de les entitats definides a
l'article 1 que tinguin alguna de les vinculacions següents: per temps indefinit,
indefinit no fix, o temporal. S'aplicarà també en tot allò que sigui compatible amb
la naturalesa de la seva relació amb els contractats en pràctiques i per a la
formació, i els contractats a l'empara de convenis subscrits amb altres entitats que
financen les contractacions en tot o una part.
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on diu:
Aquest Acord s'aplicarà íntegrament al personal laboral de les entitats definides a
l'article 1 que tinguin alguna de les vinculacions següents: per temps indefinit,
indefinit fix, o temporal. S'aplicarà també en tot allò que sigui compatible amb la
naturalesa de la seva relació amb els contractats en pràctiques i per a la formació, i
els contractats a l'empara de convenis subscrits amb altres entitats que financen
les contractacions en tot o una part.

contingut, les quals entraran en vigor amb l’aprovació definitiva del Pressupost
2020.
QUART.- Autoritzar i Disposar la despesa a càrrec de les aplicacions pressupostàries
1/920/130.00 i 1/920/160.00, les quals seran aplicables a partir de l’entrada en
vigor del Pressupost 2020.
CINQUÈ.- Aprovar l’annex de condicions per al personal al servei de l’Ajuntament
del Morell acordat per la Comissió Negociadora, annex a l’expedient i signat per
l’Alcalde en data 20 de març de 2020.
SISÈ.- Trametre còpia d’aquest acord així com de tota la documentació
complementària al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als
efectes de la seva inscripció i publicació, i a la Comissió Paritària General de
Seguiment de l’Acord comú per a què tingui seu coneixement de l’adhesió en
compliment de l’establert a l’article 4 de l’Acord comú.

Vist el Compte General de l'exercici 2018, juntament amb tota la seva
documentació annexa a aquest, segons la legislació vigent.
Vist que el Titular de la Intervenció Municipal de fons va procedir a la formació del
Compte General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2018,
juntament amb tota la seva documentació annexa al mateix.
Finalitzats aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent, la Intervenció
municipal va procedir a emetre els corresponents informes en relació a l'aprovació
del Compte General.
Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament en
sessió celebrada en data 18 de desembre de 2019 va emetre el corresponent
informe preceptiu en relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu a
l'exercici 2018.
Vist que mitjançant anunci publicat en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament del
Morell i en el Butlletí Oficial de la Província en data 18 de gener de 2020 el Compte
General —juntament amb l'informe d'aquesta comissió— van ser objecte
d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals, i vuit més,
els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.
DELIBERACIÓ
El Sr. Alcalde explica la proposta.
El Sr. Albert Roig pren la paraula:
Aquest punt és un punt molt tècnic, gens polític, però molt significatiu. Considera
que, fet des de Intervenció i Tresoreria, deixa molt al descobert les coses que s’han
fet malament. La llista és llarga. Primer voldria agrair els aclariments, l’ajuda que ha
rebut des de l’àrea econòmica, d’Intervenció i Tresoreria, resolent dubtes i explicant
termes que se li escapaven. Al final aquest punt acaba sent una radiografia del que
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6. Aprovació, si escau, de la liquidació del Compte General de l'exercici
2018.
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VUITÈ.- Publicar aquest acord per a coneixement general en el taulell municipal
d’edictes i en el portal de transparència, per al coneixement general.
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SETÈ.- Notificar aquest acord als representants sindicals.
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va ser el 2018. Radiografia que considera molt nefasta. Han trobat coses que no
haurien de passar. Els polítics estan per discutir, valorar, per votar les coses, però hi
ha coses que no han de passar en un Ajuntament, que és sortir de les lleis, sortir de
les normes. Tots els regidors presents ho haurien de tenir molt clar, i a tota la llista
que s’enumerarà hi ha, com a mínim, prevaricació o indicis de prevaricació i fins i
tot malversació de fons. I això no es pot permetre. I no són accidents perquè quan
hi ha informes d’Intervenció i Tresoreria és que algú en té coneixement i si no se’n
fa cas doncs es conclou en aquest indicis. Exposarà la llista, farà alguns aclariments
i farà algunes preguntes. Comença amb informes que deixen ben clar que hi va
haver contractacions a dit, tot i haver Borsa de treball per cobrir aquelles places.
Fins i tot es van aixecar suspensions per mitjà de decrets d’alcaldia del llavors
alcalde, el Pere. Parla d’un informe d’Intervenció respecte les subvencions a
entitats, que creu que és un tema al que encara no s’ha posat solució. Llegeix
literalment part de l’informe: “aquesta intervenció no entra a valorar que les
despeses que s’han presentat en la justificació de les subvencions nominatives de
2018, han respost a la naturalesa de l’activitat subvencionada, han resultat
estrictament necessàries i s’han realitzat en el termini establert en les bases
reguladores de la subvenció. La valoració la fan les mateixes entitats aportant
declaració de responsabilitat” Es deixa en mans de les entitats si el que presenten
està bé o no. Creu que és l’Interventor qui hauria de valorar si les despeses que
presenten les entitats són correctes o no. Diu que l’Ajuntament no entra a valorar,
no es mulla i fa firmar a les entitats un full de declaració responsable i se’n renta les
mans. Creu que s’ha de ser més curós amb els diners públics. S’ha de controlar
més. Recorda la declaració sorprenent del llavors regidors d’esports en una sessió
de Ple de l’any passat on confessava que no podia controlar en que es gastaven els
diners les entitats, parlant precisament del Club Esportiu Morell. Li va semblar molt
fort i llegint aquests informes, doncs queda tot molt enlaire. Són molts diners
públics. Els donem tant al C.D. Morell com al Club de Bàsquet 99.000 euros. No els
donem 100.000 euros perquè llavors els hauríem d’auditar i llavors potser
il·luminaríem allà on hi ha ombres. Creu que la subvenció hauria d’arribar als
100.000 euros i així ja s’aclariria el que està passant. També es troben que al 2018
l’Ajuntament del Morell paga un concert organitzat pel Pintor Rock i un establiment
del Morell, l’Interventor fa una suspensió perquè la factura va a nom de la
promotora del Pintor Rock i no l’ha de pagar l’Ajuntament, i l’alcalde aixeca aquesta
suspensió per Decret i l’Ajuntament la paga. Evidentment aquesta despesa no és de
l’Ajuntament. Creu que això són malversacions de fons . Una altra: es paga a una
empresa externa els monitors del pavelló. L’informe tècnic deixa molt clar que els
monitors propis de l’Ajuntament tenen el temps i els coneixements suficients per fer
aquests cursos. Llavors, per què es contracta una empresa externa?. Una altra: es
paguen reparacions i manteniment del camp de futbol de les quals s’hauria de fer
càrrec el propi Club Deportiu. Si hi ha una entitat que ja rep una subvenció el que
no es pot fer es pagar-li les factures. De fet això demostraria que el Club Deportiu
hauria rebut una subvenció que passaria dels 99.000 euros i s’hauria d’aplicar la llei
de transparència. D’això se’n parlarà més i demanarà assessorament. Una altra:
reformes del pavelló amb motiu dels Jocs Mediterranis. Es paguen diferents factures
amb el mateix concepte, com la porta d’entrada. Es va pagar com a despesa la
col·locació de cadires, que no va col·locar l’autònom, l’empresa a la qual se li va
pagar, sinó que les van col·locar els treballadors del pavelló. Això és malversació de
fons perquè no es pot pagar per una cosa que no s’ha fet. Diu que demanaran un
informe i que arribaran on hagin d’arribar perquè la subvenció que havia d’arribar
de la Fundació Jocs del Mediterrani s’ha perdut. Tot allò que el llavors regidor
d’esports va dir que no es preocupessin, que tota aquella despesa la pagaria Jocs
del Mediterrani, ha resultat no ser cert. Demanaran explicacions. Aquests diners al
final el ha hagut de posar l’Ajuntament. També parla del Club de Tir el Perdigot al
qual, segons informe de Tresoreria, se li paguen despeses que no s’haurien de
pagar perquè rep subvenció. Diu que se superen moltes vegades els límits de
contractació directa d’obres, de subministraments i de serveis. En el cas de

El Sr. Albert Roig pren la paraula:
Ell no ha dit, en cap moment, que algú s’hagi posat diners a la butxaca i lamenta
que de les seves paraules s’hagi interpretat això. Parla d’indicis de malversació,
indicis de prevaricació, en alguns dels casos. Diu que s’han fet moltes coses bé,
però no totes. Reconeix la tasca feta des de Tresoreria i Intervenció. Ell parla de
casos que no tenen justificació que, pensa, no es poden rebatre. Agraeix novament
a serveis econòmics per facilitar-li la feina, resolent-li els dubtes i espera que el
2019 sigui molt millor.
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El Sr. Alcalde pren la paraula:
Com el tema de les subvencions és un tema recurrent, del que se n’ha parlat tantes
vegades, potser sí seria bona idea reunir-se tots i posar sobre la taula el parer de
cadascú que pensa sobradament ha quedat demostrat. Es dubta de la legalitat, fins
i tot del procediment. Els procediments d’atorgament de subvencions de
l’Ajuntament del Morell compleixen la llei de subvencions. Remarca els esforços,
respecte subvencions, que ja es van fer en l’anterior legislatura a nivell de
justificacions i de fer convenis amb les entitats. S’ha fet moltíssima feina i pintar-ho
tot tan negre no és just. Potser tot no està ben fet. L’Ajuntament ha passat per
situacions complexes i complicades. Per exemple, respecte els contractes menors i
que alguns contractes han superat el llindar que marca la llei de contractes, diu
que probablement sí, però l’Ajuntament en aquell moment es trobava en una
situació tan complexa, que si volíem continuar treballant com Ajuntament, no
teníem més remei que, fins i tot, incomplir una norma tan bàsica com aquesta. es
trobava en aquells moments en una situació molt complexa. És prioritari en l’equip
de govern posar fil a l’agulla amb això. Justament per això es dota
pressupostàriament una nova plaça de TAG, per tindre un nou tècnic i tirar
endavant tot allò que la llei de contractes exigeix. S’ha d’entendre, però, la situació
tan complicada per la que passava aquest Ajuntament l’any 2018. Tots hem de
tindre la voluntat de millorar. Segurament si avui miressim com treballava un
Ajuntament fa deu anys ens posaríem les mans al cap i probablement d’aquí deu
anys, si mirem com treballem avui, ens ficarem les mans al cap. El que s’ha
d’intentar sempre és fer-ho amb la major honradesa del món, amb la millor intenció.
Creu que de la manera que s’ha parlat, s’ha donat a entendre que algú s’ha posat
un cèntim a la butxaca. S’han de mesurar les paraules. Va ser un any nefast? Va ser
un any complicat. Els anys complicats també ho són en matèria econòmica. Per
garantir certes coses a vegades s’han de fer autèntics malabars, els polítics i els
treballadors i treballadores de l’Ajuntament.
Això també s’ha de posar en
valor, l’esforç de tots. Creu que s’ha d’explicar tot.
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subministraments no es pot contractar sense licitar una empresa que ens facturi
més de 15.000 euros a l’any. En el cas de les obres són 40.000 euros. Hi ha una
llista llarga de que això es vulnera. Això va ser el 2018. Alguns dels que ara estan
aquí ja hi eren, altres no. Tem la tendència continuista d’aquest equip de govern.
Veient el pressupost no veu cap modificació al respecte. No s’ha fet res. Ell creu que
davant indicis de malversació i prevaricació s’hauria d’actuar. Diu que demanarà
assessorament del que cal fer en aquests casos. Insisteix que el cas del Club
Deportiu Morell és molt greu perquè a l’informe de subvencions el Club Deportiu
Morell presenta despeses per un valor de 40.000 euros que diu corresponen a les
fitxes federatives dels nois que aprenen futbol. El curiós és que aquell mateix any
també se les feia pagar als pares. Això no quadra: o s’ha enganyat als pares o s’ha
enganyat a l’Ajuntament. Pares i Ajuntament paguen la mateixa cosa? Això s’hauria
d’aclarir i enlloc d’aclarir-ho els tornem a donar 99.000 euros. Són molts diners,
molts diners públics. També l’Ajuntament paga, dins de la subvenció que es
concedeix al Club Deportiu, la seguretat social de la cambrera del bar. Això no té res
a veure amb el futbol. I seguim donant-los-hi diners. Està espantat respecte el que
es trobaran els anys 2019, 2020. Suggereix una reunió i buscar una manera de
repartir bé les subvencions, una manera clara.

El Sr. Francisco Gerardo Palma demana permís per fer un incís i pren la paraula, com
a president del Club Deportiu Morell:
Recorda a l’Albert que fa sis mesos li va sol.licitar una reunió per explicar-li com
estava el tema del futbol i que encara espera resposta.
El Sr. Albert Roig pren la paraula:
Recorda que li va dir i li va agrair. Va preguntar al Francis si li feia res que
l’acompanyés a la reunió una persona entesa en el món del futbol i està esperant la
data. Diu que quan vulgui es posen d’acord, es reuneixen i s’ho miren.
VOTACIÓ

Balanç de situació.
Compte de resultat econòmic patrimonial.
Liquidació del pressupost.
Memòria.

SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
-

-

Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local.
Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó
social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat
per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat.
Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel Ple de la
Corporació.

TERCER.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la
documentació que la integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal com
s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment
dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció
Pública.
Vots a favor: 7 (Sr. Francisco Gerardo Palma, Sr. Eloi Calbet Ferran, Sr. Alberto
Ortega Royo, Sra. Maria Jesús Valldosera Gasull, Sra. Judit Fernández Llerena, Sra.
Mònica Casas Salvadó, Sr. Pere Domingo Segarra)
Vots en contra: 3 (Sr. Ramon Manyé Sardà, Sra. Teresa Bolaño Guivernau, Sr.
Albert Roig Rovira).
7. Aprovació, si escau, de la moció de la regidoria d'igualtat per la defensa
de les polítiques de lluita contra la violència vers les dones.
Tots i totes estem sent testimonis de l’enorme i gravíssima problemàtica a la qual
estem assistint diàriament: la brutal xacra de la violència masclista que, lluny de
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-

ACTA DEL PLE

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2018, integrat pels següents
documents comptables:

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

Vist l'informe de la Comissió Especial de Comptes, en relació a aquest compte,
sobre la base de tot l'exposat, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per
MAJORIA ABSOLUTA els següent ACORDS:

desaparèixer, ens demostra dia rere dia que encara queda infinita feina per
erradicar-la. Una violència contra les dones, violència de tota mena, amb una
justícia que permet la seva impunitat i formacions polítiques que fins i tot neguen la
seva existència i lluiten per eliminar les lleis encaminades a combatre-la.
Les dades demostren que es tracta d’un problema encara àmpliament present i
estès. A Catalunya, es denuncia una agressió sexual cada 13 hores, i es considera
que només un 17.7% de les víctimes d’agressions denuncien.
Cal lluitar per combatre la violència contra les dones des de tots els àmbits i racons
de la societat. Apostem perquè El Morell sigui un referent en aquesta lluita. Cal que
l’Ajuntament, l’administració més pròxima a la ciutadania, continuï amb les tasques
de prevenció, i de sensibilització, així com amb les tasques d’atenció social i suport.

El Sr. Alcalde, en absència de la regidora d’Igualtat, la Sra. Rosa Maria Sánchez
Pérez, llegeix la proposta de moció.
La Sra. Teresa Bolaños Guivernau pren la paraula:
El seu grup valora molt positivament aquestes polítiques d’igualtat, però voldrien
fer un apunt, tot i que la moció ja ho diu, que hi haurà un Pla dins la política
d’igualtat, aquest Pla estarà enfocat a treballadors i treballadores de l’Ajuntament.
Amb anterioritat ja s’ha fet una campanya que es deia Som Igualtat, que també
troben molt positiva, però els agradaria que quan es fessin aquestes campanyes es
faci una difusió més directa cap a entitats, centres educatius, entitats esportives;
que es traslladin al teixit social, al teixit del poble; que aquestes entitats, a través
de programes i accions pròpies, facin que això sigui real; i posa un exemple: a
l’escola Ventura Gassol hi ha un Som Igualtat a la porta però no s’ha informat a
l’escola en què consisteix això, no s’ha format als professors, no s’ha avisat a
l’AMPA. Aquestes polítiques estan molt bé, igual que els cartells, però que es facin
efectives perquè després a l’escola s’estan fent actes on es segrega per sexes, o
depèn del sexe es fa una cosa o es fa una altra. Per tant, no només és penjar,
voldrien un Pla amb objectius i actuacions per a les diferents entitats.
El Sr. Alcalde pren la paraula:
Farà arribar aquests suggeriments a la Rosa, tot i que en el Pla estructurat
d’aquesta regidoria, que és també de nova creació en aquesta legislatura, ja se’n
parlava de la transversalitat entre totes les regidories i evidentment dintre de cada
regidoria, la regidoria d’esports, per exemple, amb el Club Esportiu, la regidoria
d’Ensenyament, de la que ella també és titular, doncs de fer arribar també aquest
missatge, no només als treballadors i treballadores i fins i tot als polítics, sinó que
arribi també a tota la ciutadania a través de les entitats. És una bona aportació, que

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

DELIBERACIÓ
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El compromís de les forces polítiques amb la democràcia i l'Estat de Dret exigeix un
compromís amb la vida i amb la llibertat de les dones, un compromís ferm en pro
d'una política sostinguda per a erradicar la violència de gènere. No podem, no hem
de posar en perill el present i futur de les dones i dels seus fills i filles. Així ho
exigeix la societat, i en particular, les organitzacions de dones que saben que en
aquesta matèria només s'aconsegueixen avenços si hi ha un compromís de totes les
forces polítiques i socials per a col·locar en l'agenda política la lluita contra totes les
formes de violència envers les dones.

ACTA DEL PLE

Hem d’ampliar totes aquelles accions encaminades a treballar les creences culturals
i socials que perpetuen els models de relacions no igualitàries adreçades al conjunt
de la societat per construir una societat lliure de violència.

la Rosa també tenia present de cara a futures actuacions amb les entitats i
associacions del municipi.
VOTACIÓ
Per tots els motius exposats anteriorment, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta
per unanimitat dels assistents els següents acords:
PRIMER.- Refermar la condemna de L’Ajuntament del Morell a totes les formes de
violència que pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense
violència masclista i posar tots els mitjans al seu abast per erradicar-la.

CINQUÈ.- Elaborar un Pla d’igualtat que remogui els obstacles que impliquin la
pervivència de qualsevol tipus de discriminació, amb la finalitat d’oferir condicions
d’igualtat efectiva entre treballadors i treballadores de l’ajuntament, en tots els
seus àmbits, I que garanteixi la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
SISÈ.- Garantir que totes les àrees i departaments de l’Ajuntament del Morell
disposin d’una dotació específica destinada a fomentar les polítiques d’igualtat.
SETÈ.- Instar al govern del nostre municipi a promoure campanyes de coeducació
especialment dirigides al jovent per fomentar les noves masculinitats.
VUITÈ.- Impulsar campanyes de sensibilització i prevenció per fomentar unes
relacions igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de
violència masclista i que fomentin l’empoderament de les dones.
NOVÈ.- Col·locar a la façana de l’ajuntament un cartell institucional amb el lema
PROU VIOLÈNCIA MASCLISTA com a condemna i mostra de rebuig i denúncia cap la
violència masclista i solidaritat amb les víctimes.
DESÈ.- Comunicar aquest acord al departament de Dona I Polítiques d’Igualtat del
Consell Comarcal del Tarragonès i a l’Institut Català de les Dones.
8. Aprovació, si escau, de la moció del grup municipal #Compartim per les
obres de l’Era del Castell.
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QUART.- Donar compliment a L’article 48.1 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, que amb caràcter obligatori
preveu l’existència d’un Protocol en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe
a totes les empreses, i per tant informar que hem creat un document que recull
mesures preventives i el procediment i l’organització interna per actuar davant de
qualsevol cas d’assetjament sexual o assetjament psicològic per raó de sexe o
orientació sexual o altres, regit pels principis d’urgència o celeritat; el principi de
confidencialitat; la garantia del dret a la intimitat i a la protecció de la dignitat; el
principi de contradicció i igualtat de les parts implicades i l’obligació de protegir el
dret a la seguretat i salut laborals.

ACTA DEL PLE

TERCER.- Rebutjar l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb
formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció de
les dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un
altíssim risc d'agreujar el problema.

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

SEGON.- Manifestar la nostra repulsa a totes les manifestacions d’aquesta
violència, el seu compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els
maltractadors.

En el marc de les obres d’arrengament de l’Era del Castell, obertes al públic el
passat desembre de 2019, el grup municipal Compartim volem fer constar que;
Atès que la part del projecte que afecta a la zona oberta a la ciutadania encara no
està completada i mostra unes mancances importants per el seu ús públic.
Atès que part d’aquestes deficiències afecten directament a la seguretat dels
usuaris, com ara manca de baranes fixes, enrajolat defectuós amb risc
d’ensopegada amb caiguda al mateix nivell, risc de caiguda lateral a diferent nivell,
…
Atès que aquesta situació ja ha provocat fins ara 6 accidents de caiguda per
ensopegada, un d’ells amb conseqüències greus per una veïna que va resultar
ferida per multi traumatisme al colze, posteriorment intervinguda i amb un
pronòstic no gaire clar de com li pot afectar a la mobilitat en un futur.

El Sr. Pere Domingo, regidor d’Urbanisme, pren la paraula:
Explica que l’obra s’ha recepcionat fa pocs dies. Els incidents que ells tenen
registrats són quatre i es van produir quan l’obra encara no estava recepcionada
per l’Ajuntament. S’han passat tots els informes a l’empresa constructora. Les
xapes aquestes ja s’ha dit que s’han d’arreglar. Els han dit que sí. Han buscat una
altra empresa perquè ho faci, si no venen ràpid, per solucionar-ho el més aviat
possible. Les rajoles ja estan canviades i el ferm és ara uniforme. Admet que tenen
un llista de deficiències que tampoc els agrada i que s’hauran de discutir amb els
arquitectes de l’obra. Creu que se’ls haurà de demanar més explicacions per les
pendents que han deixat perquè quan s’han queixat al contractista diuen que això
és el que posava al projecte. Preguntaran com s’han fet els nivells d’aquesta plaça,
per què en un costat s’ha fet vorera i a l’altre no. Parlaran amb ells i els demanaran
explicacions. Diu que hi ha coses de la pujada i de la plaça que no li agraden.
Preguntaran per què hi ha aquests desnivells que abans no hi eren i per què s’han
pujat els nivells. Lamenten les caigudes però hi ha un tècnic de seguretat a l’obra
que va autoritzar a que la gent pogués passar per un costat mentre es treballava en
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El Sr. Ramon Manyé explica la proposta de moció.
Es demana al Ple que es faci una valoració tècnica, on hi hagi un informe de
seguretat, de com estan les obres en aquest moment. Saben que d’ençà que van
presentar la proposta de moció, i com es va parlar a la Junta de Portaveus, algunes
coses s’han solucionat, la qual cosa valoren positivament perquè del que es tracta
és de vetllar per la seguretat dels vianants del nostre poble. També demanen que
s’avaluïn els acabats d’aquesta obra. Pensen que alguns acabats de mala qualitat
faran que algú prengui mal. Es refereixen per exemple a unes planxes de ferro que
hi ha a la cantonada, a la baixada de l’Era del Castell, que quan plou és com si
fossin plaques de gel. Saben, per la Junta de Portaveus, que s’ha d’arreglar però allò
està obert al públic mentrestant. Amb aquests informes que demanen, de seguretat
i d’acabats, es sabria l’estat de l’obra i les correccions que caldria aplicar; i si les
deficiències són prou importants, demanen tancar l’obra fins que es corregeixin.
Remarquen que, pujant, a la vorera de la dreta ja hi ha hagut, que sàpiguen, sis
ensopegades, una greu amb el braç trencat per diversos llocs, perquè les peces no
estan ben col·locades i no fan un ferm uniforme. Només que hagués un accident
haurien de preocupar-se perquè es responsabilitat de tots els que avui estan aquí.
Que ningú més prengui mal i, per tant, si alguna cosa no està bé es tanca i no es
passa fins que no se solucioni.

ACTA DEL PLE

DELIBERACIÓ
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Atès que sota cap concepte les actuacions municipals han de posar en risc la
seguretat dels seus ciutadans.

l’altre. Això no va ser una decisió política. Si a ells, els responsables de la seguretat
els diuen que no es pot passar en tota la pujada, doncs no es passa. A la zona
esportiva, ningú està passant per dins de l’obra. Allà han dit que no i és que no. No
és una decisió política si es pot passar o no. Es va suggerir perquè els comerciants
de la pujada no perdessin el 100% de les vendes. Si els estudis de seguretat deien
que es podia fer, doncs s’ha fet.

El Sr. Pere Domingo pren la paraula:
Està d’acord amb ell. S’ha de buscar una solució ja però, conjuntament, amb la gent
de l’obra. Creu que la gent de l’obra els hauran d’explicar si això està o no ben fet.
I si no està ben fet s’haurà de modificar. Ell és el primer a qui li agraden les coses
ben fetes.
El Sr. Alcalde pren la paraula:
Respecte a l’estat de la plaça, la fase aquesta està ja entregada. Sobre la seguretat,
remarca que aquestes caigudes han tingut lloc durant l’execució de l’obra. La placa
que rellisca compleix amb el projecte d’urbanització. Per tant, el projecte s’ha
executat tal i com estava redactat. L’execució de l’obra ha estat supervisada en tot
moment per un tècnic de seguretat i salut, que no és de l’empresa, si no de
l’Ajuntament i la direcció d’obra també és part de l’Ajuntament, no de l’empresa.
Per tant ells, en representació de l’Ajuntament, tant la direcció de l’obra com la
seguretat i salut, han hagut de vetllar tot aquest temps per aquestes garanties. Dir
que al final, amb l’entrega d’aquesta obra, hi ha uns informes tècnics preceptius de
la direcció de l’obra i també el de la recepció de l’obra. Per tant, aquest informes hi
són, s’entén que l’obra compleix amb els estàndards de seguretat, i garanteixen
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El Sr. Francisco Gerardo Palma pren la paraula:
Ahir ja es va parlar a la Junta de Portaveus, la plaça té problemes. La plaça ha
quedat maca però te un problema, un problema greu. I és que a la nostra gent gran
l’estem limitant l’accés, la baixada al casc antic de Morell. Això es va parlar ahir i
sembla que tothom estava d’acord. Qui ha executat el projecte ho ha fet amb les
mesures que consten en ell. Llavors aquests problemes venen des de l’inici. Si bé és
veritat que aquesta obra ha trigat quatre anys a finalitzar, també ho es, que tirant
sis mesos enrere ja es veien aquestes pendents i s’anava advertint que hi hauria
aquest problema. Ahir a la Junta de Portaveus ja ho va dir clar, s’havia de buscar
una solució ja, ràpida. No s’ha d’esperar a que caigui ningú més. Aquella corba té
una pendent molt pronunciada, amb l’afegit que a dalt hi ha sorra i quan plou
aquesta baixa per la pendent. Creu que els tècnics de l’Ajuntament haurien
d’estudiar ja quina solució se li pot donar a aquesta corba, perquè si esperem hi
hauran més caigudes. La plaça amb els desnivells que té no convida a la nostra
gent gran a pujar i baixar per les escales de la plaça i la rampa, encara menys. Hi
ha gent que està donant tota la volta per arribar a la Rambla. S’ha de buscar una
solució ja. Posar als tècnics a treballar i veure quina solució donen a aquesta
pendent. Pensa que no es pot esperar més.

ACTA DEL PLE

El Sr. Pere Domingo pren la paraula:
Les persones que han caigut, ho han fet mentre la zona estava en obres, no
després. Està d’acord que les deficiències s’han d’arreglar ja. Avui mateix, explica,
s’ha apropat a l’obra de la zona esportiva i ha demanat, també, a l’empresa que allà
treballa que facin una ullada a aquestes deficiències. Espera rebre resposta en breu
i donar l’OK perquè ho facin. S’estan buscant solucions.

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

El Sr. Ramon Manyé pren la paraula:
Torna a demanar que mentre no sigui segura es tanqui l’accés a l’obra. Suggereix
demanar l’opinió d’un segon tècnic perquè potser aquest que permet l’accés no
està fent bé la seva feina, i si és així, exigir responsabilitats. El que és evident és
que hi ha gent que ha pres mal i tal com està, n’hi haurà més.

que l’obra s’ha executat tal i com deia el projecte. Recordar que totes aquelles
modificacions que es volen fer un cop el projecte està aprovat i adjudicada l’obra no
són fàcils perquè la llei de contractes diu que només es poden desviar un 10% del
total de l’execució. D’aquí la importància de entendre i llegir atentament el projecte
abans d’aprovar-ho. L’obra de la plaça ja s’ha tancat amb un excés, que no arriba al
10%. Si s’hagués volgut fer una modificació de les pendents amb l’obra mig
executada hagués estat impossible. Per això és molt important fer aquest anàlisi
previ. Es buscaran solucions però insisteix que els informes urbanístics hi són i en
cap cas traslladen que s’hagi entregat l’obra amb defectes de seguretat. De fet
diuen el contrari, que l’obra es pot entregar amb total perfecció i es pot recepcionar
per part de l’Ajuntament. Si no fos així, no es podria fer l’acta de recepció. Si el
director d’obra no emet el seu informe favorable de que tot està correcte no es pot
fer l’acta de recepció i per tant, s’haurien d’esmenar una sèrie de defectes, què, de
fet , ja es van fer, que hi havia una sèrie de defectes, com es deia unes rajoles que
es van arreglar. Per últim lamentar les caigudes i la gent que ha pres mal durant
l’execució de l’obra.

9. Aprovació, si escau, de la moció del grup municipal #Compartim per
elaborar un Pla integral de mobilitat i accessibilitat que faciliti els
desplaçaments a peu, la seguretat dels vianants i millori l’accés a
persones amb mobilitat reduïda.
Atès que al Morell hi ha carrers, les voreres dels quals fa anys que presenten un
estat lamentable i impracticable per als vianants o amb una sèrie de dèficits
(amplada insuficient, voreres sense finalitzar, paviment esquerdat i en mal estat,
pals de llum o obstacles al mig del pas, finalització sobtada de panots sense
baixadors, inexistència de voreres, desnivells pronunciats) que obliguen els vianants
a fer ús de la calçada, amb el risc per a la seguretat viària que això suposa.
Atès que existeixen trams per on els vianants no poden circular amb seguretat a
causa de la manca de vorera o de vorera en mal estat o d’una amplada no idònia
per a la circulació de persones amb mobilitat reduïda, cotxets, carrets de la compra.
Atès que en alguns dels últims arranjaments de voreres, no s’ha tingut en compte
l'accessibilitat.
Atès que la nova vorera del carrer Muralla a la plaça de l’era del Castell està
comportant un risc per als vianants, tenint #Compartim comptabilitzades sis
caigudes de ciutadans, una de les quals ha comportat lesions importants a la
persona afectada.
Atès que la conservació de la via pública i dels seus elements és una obligació
bàsica, fonamental i ineludible de l’administració local, no trobem raonable haverho d’escollir entre altres propostes dins uns pressupostos participatius. Pensem que
l’administració local ha de donar una resposta preferent a tot allò que afecta a les
famílies i persones en el seu dia a dia, en l’àmbit de la seva seguretat i de les seves
necessitats bàsiques.
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Vots a favor: 4 (Sr. Francisco Gerardo Palma, Sr. Ramon Manyé Sardà, Sra. Teresa
Bolaño Guivernau, Sr. Albert Roig Rovira).
Vots en contra: 6 (Sr. Eloi Calbet Ferran, Sr. Alberto Ortega Royo, Sra. Maria Jesús
Valldosera Gasull, Sra. Judit Fernández Llerena, Sra. Mònica Casas Salvadó, Sr. Pere
Domingo Segarra).

ACTA DEL PLE

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell rebutja la moció

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

VOTACIÓ

Atès que la Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d'aprovació del codi d'accessibilitat regulen aspectes que
afecten a la mobilitat i l’accessibilitat.
Atès que aquesta urgència justifica una actuació immediata, encara que planificada.
DELIBERACIÓ
La Sra. Teresa Bolaños explica la moció.
El Sr. Pere Domingo pren la paraula:
En el pressupost hi ha una partida important per això. L’arquitecte ha fet un Pla
amb les voreres que queden per millorar i els passos que s’han d’arranjar en ordre
de prioritat. Les branques d’arbres que molesten es soluciona com l’any passat amb
la poda d’estiu, que es farà també aquest any.

En aquest pla hi haurà de constar l'adaptació i supressió de barreres
arquitectòniques, l’eliminació d’obstacles de les voreres, especialment pals de les
companyies de serveis (llum, telèfon, etc.) a fi de facilitar també el pas a cotxets
per a nadons o persones que van en carrets de compra o amb cadira de rodes;
l’eliminació o arranjament de la vegetació que envaeix el pas, provinent de l’interior
de les parcel·les o dels mateixos arbres de la vorera, la realització de voreres
inacabades i l’arranjament de les voreres en mal estat.
SEGON.- Prioritzar la solució dels defectes que comportin més risc i problemes per
als vianants.
TERCER.- Elaborar un calendari d’actuacions per a l’actual pressupost i els futurs
que solucionin mica en mica els problemes d’accessibilitat del municipi.
QUART.- Donar trasllat dels presents acords als veïns que han manifestat la
necessitat d’arranjament d’algunes voreres de la població, en cas d'existir.
Vots a favor: 4 (Sr. Francisco Gerardo Palma, Sr. Ramon Manyé Sardà, Sra. Teresa
Bolaño Guivernau, Sr. Albert Roig Rovira).
Abstencions: 6 (Sr. Eloi Calbet Ferran, Sr. Alberto Ortega Royo, Sra. Maria Jesús
Valldosera Gasull, Sra. Judit Fernández Llerena, Sra. Mònica Casas Salvadó, Sr. Pere
Domingo Segarra).
10. Dació de comptes de l'informe Anual de Tresoreria sobre el compliment
de terminis per al pagament de proveïdors.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament del Morell de l’Informe Anual de
Tresoreria sobre el compliment de terminis per al pagament de proveïdors de
l’exercici 2019:
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PRIMER.- Elaborar un Pla integral de mobilitat i accessibilitat , que inclogui un
estudi de l’actual situació de les voreres del Morell i un pla de
manteniment de voreres , amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments a peu, la
seguretat dels vianants i millorar l’accés a persones amb mobilitat reduïda.

ACTA DEL PLE

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament adopta per MAJORIA SIMPLE els següents
ACORDS:
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VOTACIÓ

INFORME ANUAL DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DE TERMINIS PER
A PAGAMENT DE PROVEIDORS (INFORME ANUAL DE MOROSITAT ART. 4.3
LLEI 15/2010)
EXERCICI 2019
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, “los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones
locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que
incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes
en las que se esté incumpliendo el plazo”

La Llei 3/2004, estableix en el seu article 3, apartat 1, el següent:
"Esta Ley es aplicable a todos los pagos efectuados como contraprestación en las
operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la
Administración (...)."
Pel que afecta principalment els capítols II i VI de les entitats de pressupost
limitador, i amb menor rellevància als capítols IV i VII.
Queden fora de l'àmbit de la Llei les operacions que no estan basades en una
relació comercial, com ara les que són conseqüència de la relació estatutària i de
personal o les que són conseqüència de la potestat expropiatòria.
El destinatari ha de ser una empresa, quedant, per tant, excloses les que es
produeixen entre diferents entitats de sector públic.
Per tant, en l'àmbit local, es correspondran amb:
a)

Per a les entitats sotmeses a Pressupost limitatiu, amb caràcter general:
✔ despeses corrents en béns i serveis
✔ inversions

b)

Per a les restants entitats de sector públic local:
✔ aprovisionaments i altres despeses d'explotació.
✔ adquisicions d'immobilitzat material i intangible.

És per tot el disposat anteriorment que la tresoreria municipal emet el següent,
INFORME
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L'àmbit objectiu són les operacions comercials.

ACTA DEL PLE

No obstant això, l'Ordre HAP / 2082/2014 ha introduït un nou apartat al citat article,
apartat 10, que estableix una excepció a aquesta obligació de subministrament
trimestral d'informació de la morositat, entre d'altres, a les Corporacions Locals de
població no superior a 5.000 habitants pel que fa als tres primers trimestres de
l'any.
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L’article 16 de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012 que regula les obligacions
trimestrals de subministrament d’informació, entre les quals es troba la relativa als
Informes de Morositat, estableix que, “Antes del último día del mes siguiente a la
finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente información”

També s’inclouran les factures pel que fa a les quals hagin transcorregut més de
tres mesos, que van ser anotades i no s’hagin efectuat el reconeixement de
l’obligació pels òrgans competents , donat que, encara que l’article 5 de la citada
Llei 15/2010, de 5 de juliol, ha estat derogat per la, també citada Llei 25/2013, el
Ministeri, en la seva plataforma de subministrament d’aquest informació segueix
exigint aquesta informacions, per això s’incorpora la relació de factures al present
informe.
El registre comptable de factures estarà interrelacionat o integrat amb el sistema
d’informació comptable (art. 8 de la Llei 25/2013) en els termes establerts per
l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març. Per la qual es regulen els requisits funcionals
i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures del Sector Públic.
Tercer.- D’acord amb allò disposat a l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, referent als terminis de pagament seran
de 30 dies.
Quart.- D’acord amb la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de Mesures de suport a
l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, que modifica en
el seu article 33, entre altres, l’article 4 de la Llei 3/2004, ja esmentada, establint
“1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo
de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de
recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera
recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
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Segon.- Hauran de formar part del present totes les despeses i pagaments per
operacions comercials de l’Entitat Local, de conformitat amb el disposat en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i la guia elaborada pel
Ministeri per a l’emplenament del informes anuals.
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● Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
● Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la llei 15/2010,
de 5 de juliol.
● Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
● Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.
● Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures del Sector Públic.
● Reial Decret-Llei 4/2013, de 23 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i
d’estímul del creixement i de la creació de llocs treball.
● Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial del
sector públic.
● Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.
● Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport al emprenedor i d’estímul del
creixement i de la creació de llocs de treball.

ACTA DEL PLE

Primer.- Allò disposat al present s’ha realitzat atenent a les disposicions
contingudes a les normes següents:

(…….)
2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o
de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o
los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de
treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la
prestación de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días
después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o
servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con
anterioridad a la aceptación o verificación.
3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados
mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo
superior a 60 días naturales. (…)”

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el
contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación”
Per la seva banda, la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial al sector públic, modifica en el seu article primer la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, incloent en el
seu apartat catorze una disposició addicional cinquena amb el següent literal:
“Disposición adicional quinta. Plazo de pago a proveedores.
Las referencias en esta ley al plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad
para el pago a proveedores se entenderán hechas al plazo que en cada momento
establezca la mencionada normativa vigente y que, en el momento de entrada en
vigor de esta Ley, es de treinta días.”
L'Administració, per tant, disposa d'un termini màxim de trenta dies comptats des
del següent al lliurament dels béns o prestació dels serveis per aprovar les
certificacions o documents que acreditin la conformitat, i disposa d'altres trenta dies
a partir d'aquesta data d'aprovació per procedir al pagament del preu sense
incórrer en mora.
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“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo
para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación
de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y
forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancías o la prestación del servicio.

ACTA DEL PLE

De la mateixa manera, en la seva Disposició Final setena modifica l'article 216.4 de
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

L'inici del còmput de el període mitjà de pagament, tant de les operacions pagades
com els pendents, pel que fa als Informes de Morositat es computa, amb caràcter
general, des de la recepció de la factura.
Cinquè.- El "Període mitjà de pagament" en el trimestre, és l'indicador del nombre
de dies mitjà que s'ha trigat a realitzar els pagaments.
El "Nombre de dies de període de pagament" de cada operació pagada en el
trimestre, és el nombre de dies que s'ha trigat a realitzar el seu pagament; és a dir,
la diferència, en dies, entre la data de pagament real de l'operació i la data d'inici
de el període legal de pagament aplicable.

Sisè.- El "Període mitjà del pendent de pagament" a la fi del trimestre, és
l'indicador del nombre de dies mitjana d'antiguitat de les operacions pendents de
pagament a final del trimestre.
El "Nombre de dies pendents de pagament" de cada operació pendent de pagament
a final del trimestre, és el nombre de dies que han transcorregut des que va
començar el període legal de pagament de l'operació fins a la data final del
trimestre.

ACTA DEL PLE

a) Per cada operació pagada dins el trimestre, es realitzarà el producte del
"Nombre de dies de període de pagament" per l'import de l'operació.
b) Se sumaran tots els productes de l'apartat anterior.
c) Se sumaran tots els imports de les operacions pagades en el trimestre.
d) El "Període mitjà de pagament" (PMP) dels pagaments efectuats en el trimestre,
s'obtindrà com a quocient dels imports calculats en b) i c).
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El "Període mitjà de pagament" (PMP) en el trimestre, s'obtindrà com mitjana
ponderada, de la següent manera:

a) Per cada operació pendent de pagament a final del trimestre, es realitzarà el
producte del "Nombre de dies pendents de pagament" per l'import de l’operació.
b) Se sumaran tots els productes de l'apartat anterior
c) Se sumaran tots els imports de les operacions pendents de pagament a final del
trimestre.
d) El "Període mitjà del pendent de pagament" (PMPP) de les operacions pendents
de pagament a final del trimestre, s'obtindrà com a quocient dels imports
calculats en b) i c)
Setè.- Atenent a les dades subministrades per la comptabilitat municipal i de
conformitat amb la normativa al·ludida, segons els models que figuren en la
plataforma del Ministeri per a la rendició dels informes anuals de morositat, els
resultats obtinguts per a l’exercici 2019 són els següents:
Informe llei de Morositat 31/12/2019

A) Obligacions amb incompliment del termini de pagament 2019
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El "Període mitjà del pendent pagament" (PMPP) de les operacions pendents a final
del trimestre, s'obtindrà com a mitjana ponderada, de la següent manera:

Les obligacions reconegudes durant l’exercici 2019 i que han estat liquidades fora
del termini legal de 30 dies marcat per l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic ascendeix a 709.209,10 euros d’acord
amb el detall que es transcriu a continuació:

TALLERS PARES SUBMINISTRES,S.L

VESTUARI

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELÉGRAFOS,SA

CORREUS PAQUET
ESTANDAR
EMPARK PARKING
TARRAGONA
50% projecte bàsic
pista poliesportiva
coberta

VARIS

EMPARK PARKING

39733967
H

GASULL BARBERA RAMON

B5826524
0

FERRER Y OJEDA ASSOCIADOS,

AIG EUROPE

CORREDURIA DE SEGUROS, SL

LIMITED:EA14AP1146
RESP.CIVIL - RESPON

Import fact
44,79
27,78
1,65
5.075,28
3.778,94

A5826005
0
B5563964
5
B6369813
8

ICTT,S.A. ING., CONTROL I
TRANSF.TECNOLOGÍA,S.A
BYMEDIO SUBMARINO
INTERNATIONAL, SL
PRODUCCIONES SON DE 3 Y
EVENTOS MUSICAL, S.L

B5563964
5

BYMEDIO SUBMARINO
INTERNATIONAL, SL

B4398709
8

GUIVERNAU EQUIPOS D'OFICINA, SL

B5560947
3

ARD STUDIOCLIMA Y PROYECTOS DE
CLIMATIZACIÓN, SL

39724979T

ZAMORA SOLANES, MÓNICA

MENJAR I BEGUDA FMH

76,22

VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

CONSUM AJUNTAMENT

226,54

SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU

MOPA ESCOLA

A4181092
0
A4814864
7
20028761
Q
20028761
Q
77784918
E
B6576186
8
A4306897
2
B4346420
5
B5567228
1
B4388076
4
B5559424
6
B4346420
5
B6091714
3
B4379723
2
47758860
G
A4306232
2

FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
AYZA GRANELL DAVID
VIA GLOBAL FLOORING SL
DISTRIBUCIONS PASCUAL, S.A.
TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.
ASERPO 3.0 S.L.

LLUMS DE NADAL

13.005,56

DOCTOR PRATS

13.310,00

PEGATINA FMH

29.330,40

Lloguer d´equips de
llums el dia 9 de
novembre al
CÒPIES ESCOLA DE
MUSICA
SUBSTITUCIÓ EQUIP
CLIMATITZADOR LLAR
INFANTS

REPARACIO FUITA
FONT
CANVIAR CARREGA
WC LLAR INFANTS
DIETES LOCOMOCIO
DAVID-REUNIO
PROGRAMA.CAT
Gimnàs Escola Ventura
del Morell
PRODUCTES CENTRE
DE DIA
PAVELLO GRASA SPRAY
LITIO
LA TRIBU SERVEIS
MUSICALS

3.985,74
67,23
2.299,00

84,51
328,09
62,13
27,70
20.443,31
188,72
31,00
1.051,49

INFORMATICA MORELL, S.L.

TINTA BROTHER

134,60

GESTART EVENTS, S.L

REGIDORIA DE FESTES

231,00

TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.

MATERIAL CENRE
CULTURAL

3-G AGUAS, S.L.

3-G AGUAS

TALLERS AUTOMORELL, S.L.

REMOLC

MIGUEL MOYA CAPARROS
TALLERS DENIS, SA

TREBALLS PINTURA
PAS VIANANTS
REPARACIÓ MAQUINA
BRIGADA
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Descripció

27,00
6,35
356,05
302,50
458,23
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Tercer

ACTA DEL PLE

NIF
Tercer
B4346420
5
A8305240
7

ARTS GRÀFIQUES RABASSA, SA

B4361374
4

MEDIAMAR D DIFUSIO COMARCAL,
S.L.

B4361374
4

MEDIAMAR D DIFUSIO COMARCAL,
S.L.

B4382519
9
B4361374
4

OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA,
SL
MEDIAMAR D DIFUSIO COMARCAL,
S.L.

A4305678
7

PROMOTORA MEDITERRANEA DE
INFORMACIONES Y
COMUNICACIONES,S.A.

A4306232
2
B5566863
6
B5559424
6
B4328892
7
B6376855
0
39854355
R
B4346420
5
B4336798
6

TALLERS DENIS, SA
DISERTA, S.L.
GESTART EVENTS, S.L
AUTOCARES NIKA, SL
HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND
OLLE MASDEU CRISTINA
TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.
SUGRAÑES ASSESSORS, S.L.P

B0893664
3

GODO MEDIA STRATEGIES, S.L.U.

B4380498
8

ELEVA RENT, SLU

B4364222
2

CUINA GESTIÓ,S.L.

B2576780
7

PALMA DESINFECCIONES SL

B4370167
1
B4343189
9
B4339387
5
A4308320
3
B6529282
3
20028761
Q
39649747
R
A1737454
7
77783227
X
B4323838

TARRACO ADVENTURE, S.L.
MONTSERMON,S.L.
GESTION CUATRO ESTUDIOS, S.L.U
ARTS GRÀFIQUES RABASSA, SA
BATEGA ELECTROMÉDICA, S.L.
FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
DALMAU BATALLA, JOSEP Mª
HERMES COMUNICACIONS, S.A.
RIBELLAS ROCA, JORDI
GRÀFIQUES DARC SL

Felicitacions Nadal
Campanya Fira Nadal
2018 - Falques a
HIT103
Campanya Festa Major
Hivern 2018 - Falques
a HIT10
CÒPIES AJUNTAMENT
DESEMBRE
Campanya Nadal 2018
- Falques a HIT103
Exemplars Diari de
Tarragona entregats el
04/12/18

MANO DE OBRA
PRODUCTES BAR
DESEMBRE CENTRE
DIA
DISCOTECA SOPAR
EMPRESA
AUTOCARS NIKA
SERVEI BUS 31/12/18
Inspecció i
Manteniment de parcs
infantils Novembr
GIMNASTICA 3R
QUATRIMISTRE
VESTUARI I MATERIAL
BRIGADA
GESTIÓ LABORAL
05.12.2018MonográficosAJUNTAMENT DE
MORELL
ALQUILER CAMION
PLATAFORMA
DESEMBRE
CENTRE DE DIA
DESEMBRE
TRATAMIENTO DE
PLAGAS 2º SEMESTRE
2018
INFLABLES PARC
NADAL 20108
MENÚS ADULT CAP
D'ANY
Assessorament
mensual
Díptics Municipi
Cardioprotegit
MANTENIMENT
DESFRIBILADORS
CONNEXIÓ GRUP
MUSICAL
FESTA CAP D'ANY
SUBSCRIPCIÓ DIARI EL
PUNT
CALENDARIS PARET
2019
SOBRES

11,01
60,50
87,12
97,28
117,61
166,65
188,76
208,00

390,89
397,73
453,75
490,51
544,50
734,40
757,59
1.042,68

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

GODO MEDIA STRATEGIES, S.L.U.

CINTA AMERICANA
cultura
RAC105 Loc TAR-AJ
DEL MORELL - NADAL

1.452,00

1.630,96
1.791,50
3.630,00
7.986,00
16.098,50
635,25
411,40
435,60
1.105,00
2.190,10
1.035,20
3.593,70
142,78
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TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.

ACTA DEL PLE

B4346420
5
B0893664
3
A4308320
3

HERMES COMUNICACIONS, S.A.

A5087884
2
A8201847
4
A8201847
4

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA
ADMINISTRACION, SA

39889159Y

BILBAO ARESTÉ, IKER

B4388076
4
B4388076
4
A5087884
2

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U

INFORMATICA MORELL, S.L.

FACTURACION
CONCERTADA FIJA
FACTURACION
CONCERTADA
Manteniment
Preventiu Febrer 2019
INSTAL·LACIÓ PC
VIGILANT
INFORMÀTICA MORELL

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA
ADMINISTRACION, SA

GESTIONA

TAMEDIAXA,S.A.

J43397140

BRIDO, S.C.P.

F20025318

GESTIONA

INFORMATICA MORELL, S.L.

A4392668
2

A4308320
3
B5558084
9
B5560947
3
B4388076
4
B5557431
3
B4312114
4
B4388076
4
B4312114
4
B4398709
8
B4398709
8

Renovació Eset
antivirus servidor
El Punt Avui Subscripció: 60362760
Centre Cultur

ARTS GRÀFIQUES RABASSA, SA

Inserció publicitat Diari
Més. Inserció Anuari
201
FESTES DE NADAL
HORA FOTOGRAF AMB
ARXIUS
Agenda Mensual Febrer 2019

169,28
127,50
577,68
342,81
1,06
151,25
101,40
140,03
1.617,96
574,75
580,80
556,60

EBREMÈDIC SL

LLIT CENTRE DIA

2.828,02

ARD STUDIOCLIMA Y PROYECTOS DE
CLIMATIZACIÓN, SL

ESCOLA MÚSICA

92,26

INFORMATICA MORELL, S.L.

ARREGLAR ANTENES
LLAR

73,21

G.S.OFIMÀTICA, S.L.

MATERIAL OFICINA

EL VALLENC, S.L.
INFORMATICA MORELL, S.L.
EL VALLENC, S.L.

EL VALLENC
SETMANARI
CONTRACTE BACKUP
MES GENER 2019
EL VALLENC
SETMANARI

411,75
1.249,33
99,90
712,39

GUIVERNAU EQUIPOS D'OFICINA, SL

CÒPIES LLAR

26,38

GUIVERNAU EQUIPOS D'OFICINA, SL

CÒPIES ESCOLA DE
MÚSICA

22,63

ORONA,S.COOP.

CONTRACTE ESCOLA

20028761
Q

FUSTER ESTEBAN, CÉSAR

REPARACIÓ
INTERFONO LLAR

F20025318

ORONA,S.COOP.

PAVELLÓ

20028761
Q
20028761
Q
A8194807
7
B5559424
6
B4388076
4
B4388076
4
B4307258
6
B4307258
6

125,00

FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL
GESTART EVENTS, S.L
INFORMATICA MORELL, S.L.
INFORMATICA MORELL, S.L.
SUGRAÑES EDITORS, S.L.
SUGRAÑES EDITORS, S.L.

REPARACIONS
PAVELLO
REPARACIO CANASTA
PAVELLO
Facturació Consum
Període
ORQUESTRA CIMARON
31/12/1
SERVEI TECNIC AOC
DGT assistència
Online
SEGELL BRIGADA
MUNICIPAL
TALONARIS REBUTS

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

INFORMATICA MORELL, S.L.

SUBSCRIPCIÓ

240,63
1.228,67
57,93
771,64
284,35
124,06
8.470,00
72,60
36,30
38,78
211,75
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A1737454
7

LA VANGUARDIA EDICIONES,S.L.U

ACTA DEL PLE

5
B6147525
7
B4388076
4

39889159Y
A4392668
2
B4312114
4
B5938359
6
B5551441
8
A4814864
7

VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

AIGUA

13,27

VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

AIGUA

19,64

VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

AIGUA

43,32

VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

AIGUA

110,72

VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

AIGUA

88,72

VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

AIGUA

13,67

BENITO URBAN, SLU

PAPERES

DISERTA, S.L.

FONT VELLA GARRAFA
6,25L X3

71,88

AMENÓS BASORA, JORDI

CURS RESTAURACIO

72,00

1.148,59

SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU

REPARACIONS LLUM
TEATRE
EXPOSICIÓ SERVEIS
MUNTATGE EXPO
BOLET
CURS RESTAURACIÓ
GENER 2019
SERVEI MOPA GENER
CENTRE

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U

FEBRER

FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
AMENÓS BASORA, JORDI

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U
BILBAO ARESTÉ, IKER

449,99

1.151,30
341,22
408,00
52,20
4,22

FACTURACION
CONCERTADA FIJA
Manteniment
Preventiu Març 2019

345,37
132,50

TAMEDIAXA,S.A.

TAMEDIAXA

EL VALLENC, S.L.

SETMANRI NADAL

397,79

ABSIS INFORMATICA, S.L.

ABS INFORMATICA

5.240,67

BLUE SAFETY, SL

MONITORS FEBRER

1.399,97

SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU

MOPA PAVELLO GENER

Y1987815P

GRACIELA MAYA, NATALIA

Y1987815P

GRACIELA MAYA, NATALIA

A4814864
7
A4814864
7
20028761
Q
39714724
A
A8090739
7

SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU

J43840974

ZAPATER I PEREA ADVOCATS, S.C.P

J43840974

ZAPATER I PEREA ADVOCATS, S.C.P

J43840974

ZAPATER I PEREA ADVOCATS, S.C.P

J43840974

ZAPATER I PEREA ADVOCATS, S.C.P

FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
SANCHEZ VALERO, ANTONIO
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U

1.936,00

AMBIENTADORS
PAVELLO GENER
AMBIENTADORS
PAVELLO FEBRER
MOPA ESCOLA GENER
MOPA LLAR INFANTS
GENER
INSTAL·LACIÓ LED
PAVELLO
ENTERRAMENTS
DESEMBRE
VODAFONE
HONORARIS
DILIGENCIES
731/18
HONORARIS
DILIGENCIES
223/17
HONORARIS
DILIGENCIES
1074/17
HONORARIS
DILIGENCIES

63,39
394,46
394,46
126,78
44,75
1.525,43
431,73
279,51

PREVIES

1.060,00

PREVIES

1.060,00

PREVIES

2.120,00

PREVIES

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

39684469
Q
A4814864
7
A8201847
4
A8201847
4

TAPAR NINXOLS

1.060,00
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20028761
Q

CONSREM, S.L.

ACTA DEL PLE

B4359208
8
A4181092
0
A4181092
0
A4181092
0
A4181092
0
A4181092
0
A4181092
0
B5998752
9
B5566863
6
39684469
Q
20028761
Q

ZAPATER I PEREA ADVOCATS, S.C.P

B6525826
1

EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA,
S.L.

B4388424
6

CONFI MAIL, S.L.

B4388424
6
B4388424
6
A4305678
7
B4339387
5
B4388076
4
20028761
Q
B4398709
8
X3499702
E
B4349282
6
A2801660
8
A6091797
8
A2822959
9
A2800774
8
A8274106
7

CONFI MAIL, S.L.
CONFI MAIL, S.L.
PROMOTORA MEDITERRANEA DE
INFORMACIONES Y
COMUNICACIONES,S.A.
GESTION CUATRO ESTUDIOS, S.L.U
INFORMATICA MORELL, S.L.
FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
GUIVERNAU EQUIPOS D'OFICINA, SL
MANUEL MARURI MERCHAN, FAUSTO
S.A.T. LLUIS SL
OCASO, S.A.
AXA SEGUROS GENERALES,

ASSESSORAMETN
MENSUAL
CABLEJAR
AJUNTAMENT VELL
SUBMINISTRE FOCOS
LED
CÒPIES ESCOLA
MÚSICA
REPARACIÓ HUMITATS
LLAR INFANTS
CONTRACTE
MANTENIMENT
ESCOLA
ASSEGURANÇA
CENTRE DE DIA
ESCOLA DE MÚSICA

2.120,00
225,00
287,50
287,50
266,20
260,00

635,25
4.144,04
1.284,86
51,30
1.859,77
948,64
1.625,43
700,06

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS
MAPFRE VIDA, S.A.
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGU.Y
REASEGUROS SA
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE

COLÒNIES URBANES I
ACTIVITATS
DACIA DUSTER MAT.
6881JRH
SERVEIS DE
MANTENIMENT,
CONSERVACIO GENER

196,73
283,60
4.466,49

SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA
B4336798
6
B5560947
3
B4361374
4
B6091714
3
B6091714
3
47758938J
A8090739
7
39684469
Q
B4388076
4
A8305240
7
B6196322
9

SUGRAÑES ASSESSORS, S.L.P

QUOTA DESEMBRE

ARD STUDIOCLIMA Y PROYECTOS DE
CLIMATIZACIÓN, SL
MEDIAMAR D DIFUSIO COMARCAL,
S.L.

REPARACIÓ AIRE
AJUNTAMENT
Falques publicitàries
"Gramophone"

3-G AGUAS, S.L.

MATERIAL BRIGADA

3-G AGUAS, S.L.

MATERIAL RASCADOR

ZAZPE, IÑAKI

Video "APATAPA"

371,00

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U

VODAFONES

279,51

AMENÓS BASORA, JORDI
INFORMATICA MORELL, S.L.

CURS RESTARACIÓ
NOV
SERVEI TÈCNIC
PROBLEMES AUTOCAD

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

J43840974

159,00

819,13
138,85
87,12
343,48
19,47

72,00
36,30

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELÉGRAFOS,SA

Correus Serveis març

124,12

ARTYPLAN, S.L.

VINILS TANATORI

887,54
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M. ORTIZ & C. CALAVERA SCP

ACTA DEL PLE

J25706292

1541/18
HONORARIS
DILIGENCIES PREVIES
1074/17
HONORARIS
DILIGENCIES PREVIES
2364/17
PREMSA ARA
SUBSCRIPCIÓ
DISTRIBUCIO
CIRCULAR FEBRER
2019
DISTRIBUCIÓ MUNICIPI
CARDIOPROTEGIT
DISTRIBUCIÓ CICLE DE
TEATRE
DIARI TARRAGONA
GENER

33871904
B
A8194807
7
B4336798
6
B6030149
6

GUTIERREZ VIGARA, FRANCISCA

Classes de ioga mes
de Gener 2019

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

AV CAMI DE REUS

SUGRAÑES ASSESSORS, S.L.P

GESTIÓ LABORAL MES
DE GENER

846,90

SICAL, S.L.

RASPALLS NILFILK

204,59

38117096
R

CHIMENO RONDA, MIQUEL

SESSIÓ UKECONTES
CONTES ACÚSTICS
CARNAVAL

380,00

A4304995
6

EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'

ANÀLISIS AIGUA LLAR

618,31
1.115,95

42,71

AIGÜES DE TARRAGONA, S.A.
39694299
W

ARBONES GUINOVAR, NURIA

Disseny flyer
formacions DEA

145,20

F20025318

ORONA,S.COOP.

CENTRE GENT GRAN

240,63

Y1987815P

GRACIELA MAYA, NATALIA

AMBIENTADORS MARÇ

394,46

INFORMATICA MORELL, S.L.

REPARACIONSSSWITCH
PAVELLO

MECANITZACIÓ D' OFICINES, S.L.

CÒPIES PAVELLO

VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

AIGUA

43,32

BODEGAS YZAGUIRRE, S.L.

VERMUTH ACTES
PROTOCOLARIS

57,64

INFORMATICA MORELL, S.L.

TINTA PC

ARD STUDIOCLIMA Y PROYECTOS DE
CLIMATIZACIÓN, SL

LLOGUER GENERADOR
AIRE CALENT
SERVEI LLOGUER LLUM
OBRA TEATRE
NETEJA AJUNTAMENT
VELL

G5571341
6
20028761
Q
77784866
Q
B4388424
6
B5558187
0
47705329
V
G4301460
4
F20025318
B5559770
2
A4814864
7

GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES
DE TARRAGONA, S.A.
MEDIAMAR D DIFUSIO COMARCAL,
S.L.
ASSOCIACIÓ MUSICAL VILALTA
FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
FIGUERAS SALVADO, AGUSTI
CONFI MAIL, S.L.
EDICIONS DIGITALS DEL CAMP, SL

GESTIONA
Serveis de lloguer
contenidors, gener
PRESA MOSTRA FONT
RAMBLA
PRODUCCIO
Campanya teatre
"Laponia"
ACOMPANYAMENT
ROCESSÓ FME
CONNEXIO CASETES
FIRA
XOCOLATADA FIRA DE
NADAL
L'EDIFICI
L'AJUNTAMENT VELL
REF. WBC - Contracte
instal·lació webcam

155,61
482,19
285,86
287,98
577,68
826,77
106,48
87,12
400,00
922,20
251,00
287,50
1.161,60

CIRERA GIRONÈS, MAR

Canvi de llicència APP

554,38

CENTRE DE LECTURA DE REUS

ESCOLA DE DANSA

242,00

ORONA,S.COOP.
TARRACO COMUNICACIÓ DIGITAL

PAVELLÓ 1/2019-32019
Campaya 2019 de
publicitat

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

BARBERA MARTINEZ NETEGES
INTEGRALS SL
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA
ADMINISTRACION, SA

238,45

240,63
3.297,25

SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU

SERVEI MOPA PAVELLO

E4394048
5

REUS COMUNICACIÓ DIGITAL, C.B.

ACORD PUBLICITARIA
ENTRE
REUSDIGITAL.CAT

363,00

B4312114
4

EL VALLENC, S.L.

12 MoDULS COLOR

397,79

52,20
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B4361374
4

PORTA GRAGERA, RAFEL

54,45

ACTA DEL PLE

B4388076
4
B4344841
4
A4181092
0
B4305097
0
B4388076
4
B5560947
3
39692117
M
B5555332
5
A5087884
2
A2553016
3
A4304995
6

B5555272
3
B4359208
8
B4359208
8
39692117
M
F20025318
39649747
R
B4328892
7
39704695
W
B4388076
4
B4388424
6
A4305678
7

SERVEI NETEJA
TUBERIES

LÓPEZ MARÍN MARIA

SARDINES TERRAFIRA

DISERTA, S.L.

AIGUA LLAR

GRAFIQUES OCTAVI

Tríptics Llar d'Infants

DISERTA, S.L.

AIGUA LLAR

98,13

SERVEI MOPA PAVELLÓ

34,80

SERVEI MOPA PAVELLÓ

34,80

SERVEI MOPA PAVELLÓ

34,80

SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
PROSEÑAL, S.L.
CONSTRUCCIONS SOLIDITY 2011, S.L
CONSREM, S.L.
CONSREM, S.L.
PORTA GRAGERA, RAFEL
ORONA,S.COOP.
DALMAU BATALLA, JOSEP Mª
AUTOCARES NIKA, SL

Exp.699/18
Contractació obres
senyalització PP1
Exp. 696/18 Solidity
Reforma façana Aj Vell
Exp 854/18 OBRES
PARATETA
Exp 854/18 OBRES
PARATETA
Exp.741/18 DIMMERS
CENTRE CULTURAL
Suministro e
instalación de
CADIRES ACTE DE
PASCUA
SERVEI TRANSPORT
ESCOLA MUSICA

1.098,89
194,70
49,06
121,97

19.374,46
11.131,01
6.000,00
14.000,00
13.403,05
19.541,50
66,55
366,23

RULL VALLVERDU DANIEL

DIARIS I CARTELLS

318,00

INFORMATICA MORELL, S.L.

TRASLLAT PC AJ VELL

CONFI MAIL, S.L.

CIRCULAR ABRIL 2019

287,50

PROMOTORA MEDITERRANEA DE

suscripcion Anual

415,00

INFORMACIONES Y

de 4/3/19 a 3/3/20

2.245,16

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

B5972098
7

B-A-R-O DESATASCOS, S.L.U.

ACTA DEL PLE

B4399014
2
77781467
K
B5566863
6
A4304283
7
B5566863
6
A4814864
7
A4814864
7
A4814864
7

RULL VALLVERDU DANIEL

MAQUETACIÓ
CONTINGUTS 1R T

683,70

TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.

MATERIAL SERVEIS

168,60

HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND

SUPORTS TANCA
METÀL·LICA

695,75

URBAN EQUIPAMENT, SL
B1760323
4
G6636153
6
B5516902
3
B5562450
6
B4346420
5
A4814864
7
A4814864
7
A4306897
2
B4398709
8

VELVET EVENTS, SL.
ASSOCIACIÓ CULTURAL ROTATIVA
MARTA FUVLIA SLU
NOVELEC BAIX CAMP, S.L.
TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.
SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
DISTRIBUCIONS PASCUAL, S.A.
GUIVERNAU EQUIPOS D'OFICINA, SL

"IMMORTAL" el 12/11
al Centre Cultural
"Amortal Kombat"
PRIMAVERART
OBRA NOMÉS UNA
VEGADA
MATERIAL ELÈCTRIC
PAVELLO
(PILES,ESPRAI...)
SERVEI MOPA PAVELLO
FEBRER
SERVEI MOPA PAVELLO
PRODUCTES BAR
CENTRE DIA
CÒPIES SERVEIS
SOCIALS

4.356,00
2.662,00
271,91
463,04
51,90
34,80
34,80
278,58
75,79
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COMUNICACIONES,S.A.
39704695
W
B4346420
5
B6376855
0

B4351246
6

REVAL SPORT, S.L.

B4345189
7

ELECTRÒNICA MANEL, S.L.

20028761
Q

FUSTER ESTEBAN, CÉSAR

C802281C

THE SWING GIRLS

B5998752
9
48018921
G
A8194807
7
A8194807
7
B8284682
5
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A4304995
6
A4814864
7
A4814864
7

BENITO URBAN, SLU
MARTIN CAÑELLAS, GERARD
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

MATERIAL GIMNÀS
PAVELLÓ
MATERIAL
(ROBA,PILOTES...)
PAVELLO
AMPLIFICADOR I DVD
PAVELLO
SUBMINISTRE I
INSTAL·LACIÓ AIRE
PAVELLO
THE SWING GIRLS
CONCERT TERRAFIRA
PAPERERES MOBILIARI
URBA
TREBALLS REVISTA
MORELL
ENDESA ESCOLES
ENDESA LLUM SALA
VETLLES
ENDESA AJUNTAMENT
VELL
ENDESA COSTO
CONSUM

980,10
4.305,79
5.526,80
596,40
2.059,86
1.700,00
1.148,59
2.052,00
139,62
214,52
11,92
412,72

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA LLAR INFANTS

750,03

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA Facturació del

63,66

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA ESPORTS

111,07

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA EDUCACIO

537,83

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA LLUM PÚBLICA

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA LLUM VIA
PÚBLICA

428,98

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA ESCOLES

566,17

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA LLUM PÚBLICA

1.553,33

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA LLUM PÚBLICA

1.278,90

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA DEIXALLERIA

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL
EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES
DE TARRAGONA, S.A.
SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU

ENDESA LLUM
ESPORTS
ENDESA ESCOLA
MÚSICA
ENDESA GAS AV
PAÏSOS

1.166,52

131,65
387,91
332,56
1.304,62

VESTUARI LLAR

87,14

MOPES LLAR ABRIL

30,49

SERVEI MOPA ABRIL
ESCOLA
RECANVIS
CONTENIDORS LLAR
INFANTS

86,38

B6662949
4

HERMEX IBERICA, S.L.

F08226714

ABACUS, S.C.C.L.

MATERIAL LLAR

411,69

EXTINTORS RION, SL

REVISIÓ ESCOLA

294,39

EXTINTORS RION, SL

REVISIÓ LLAR INFANTS

151,55

B4399395
5
B4399395
5
B5555272
3
B5858356

CONSTRUCCIONS SOLIDITY 2011, S.L
I.R.I.F., SL

REPARACIÓ EMBORNAL
GIMNÀS ESCOLA
SUBSCRIPCIÓ REVISTA

572,73

546,32
38,00

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

REVAL SPORT, S.L.

CARNAVAL
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GESTART EVENTS, S.L

ACTA DEL PLE

B5559424
6
B4351246
6

B5560947
3
B4364222
2
B4398709
8
B4398709
8
J43397140
B4388076
4
39735906
W
39728749
K
39336985
Q
B4398709
8
B4398709
8
F08226714
B4388076
4
B5566863
6
B5566863
6
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7

PLANA FABREGA SEGURETAT,SL
G.S.OFIMÀTICA, S.L.
ARD STUDIOCLIMA Y PROYECTOS DE
CLIMATIZACIÓN, SL

CONNEXIÓ ESCOLA
AGENDES EDUCACIÓ
INFANTIL
REVISÓ
CLIMATITZACIÓ LLAR
INFANTS

595,32
245,33
221,43
375,10

CUINA GESTIÓ,S.L.

MENUS LLAR

2.859,91

GUIVERNAU EQUIPOS D'OFICINA, SL

CÒPIES LLAR

90,07

GUIVERNAU EQUIPOS D'OFICINA, SL
BRIDO, S.C.P.
INFORMATICA MORELL, S.L.
ORIOL MAS, JOSEP
CONESA MATHIOUX, ROGER
MESTRES TRAVERIA, XAVIER
GUIVERNAU EQUIPOS D'OFICINA, SL
GUIVERNAU EQUIPOS D'OFICINA, SL
ABACUS, S.C.C.L.
INFORMATICA MORELL, S.L.

CÒPIES ESCOLA
MÚSICA
ESCOLA DE MÚSICA
FOTO
INSTAL·LACIÓ PC
ESCOLA MUSICA
Concert com a
membre del trio Epítet
Concert com a
membre del trio Epítet
Concert com a
membre del trio Epítet
CÒPIES CULTURA
CÒPIES ESCOLA DE
MÚSICA
MATERIAL (COLORS)
LLAR
Instal.lació de PC
sobretaula a l'aula

30,55
63,15
72,60
142,50
142,50
190,00
92,54
58,35
9,30
94,90

DISERTA, S.L.

AIGUA LLAR

-45,22

DISERTA, S.L.

AIGUA LLAR

-90,44

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA GAS

420,74

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA VIA PÚBLICA

269,14

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA LLUM PÚBLICA

28,79

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA LLUM PÚBLICA

452,20

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA LLUM PÚBLICA

145,95

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA LLUM PÚBLICA

1.275,34

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA ESPORTS

1.016,55

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA LLAR INFANTS

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA EDUCACIÓ

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA TANTORI

251,81

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA ESCOLA

445,18

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA DEIXALLERIA

251,81

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA CENTRE
CULTURAL

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA ESPORTS

734,69

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA CENTRE DE
DIA

659,15

313,41
1.348,98

1.271,07

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

B6098923
3
B5557431
3

LIALPA,S.L.

VIURE EN FAMILIA
NETEJA ARQUETES
ESCOLA VENTURA
GASSOL
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B4355337
9

ACTA DEL PLE

8

B5570739
2
B6098923
3
B4378658
1
B5555272
3
A4181092
0
39732142
X
A4181092
0
A4181092
0
A8274106
7

ENDESA CEMENTIRI

502,42

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA ESCOLES

825,43

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA CENTRE DE
DIA

1.146,54

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA LLUM PÚBLICA

1.580,45

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA LLUM
GENERAL

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA VIA PÚBLICA

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA PISCINA

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA POU AIGUA

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA GAS

1.891,82

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA GAS

2.313,85

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U

ENDESA Facturació
Consum
ENDESA OFICINES
AJUNTAMENT

1.137,65
440,20
30,46

311,70
8,30

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U

ENDESA AJUNTAMENT

6,99

S.A.T. LLUIS SL

CALDERA ESCOLA

VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

QUOTA SANT PLACID

73,46

TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.

MATERIAL JARDINS

18,22

AUTOTER 2000,S.L.

REPARACIÓ NISSAN

5.489,65

896,85

SERVEI TÈCNINC PC
ALCALDE
MATERIAL I EINES
BRIGADA
REPARACIO DACIA
DUSTER

461,25

PROLIMNET COMERCIAL 2017,S.L.

RENTAVAIXELLES

343,94

PLANA FABREGA SEGURETAT,SL

Manteniment intrusió
AJUNTAMENT

70,18

COMERCIAL MAS ALABART SERRA, SL

LLEXIU

96,32

INFORMATICA MORELL, S.L.
NOVELEC BAIX CAMP, S.L.
GOMEZ SANCHEZ, FRANCISCO

CONSTRUCCIONS SOLIDITY 2011, S.L
VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA
BAIGET LÓPEZ, SERGI

MUR I TANCA RB JOAN
MARAGALL
QUOTA MAIG SALA
VETLLES
MUNTATGE MARCS
SALA CUPS

72,60

240,19

2.192,52
13,67
1.996,74

VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

AIGUA

109,85

VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

AIGUA

150,37

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE

CESPA NETEJA ESPAIS
VERDS

4.466,49

ELEVA RENT, SLU

ALQUILER CAMION
PLATAFORMA

1.452,00

OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA,
SL

CÒPIES AJUNTAMENT

378,75

39726367P

NADAL FERNANDEZ, ALBERT

GRANJA FRARES

463,91

39726367P

NADAL FERNANDEZ, ALBERT

GRANJA FRARES

377,41

39726367P

NADAL FERNANDEZ, ALBERT

ERA CASTELL

B6376855

HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND

PARCS I JARDINS MAIG

SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA
B4380498
8
B4382519
9

95,83
544,50

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

108,14
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39681193Y

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ACTA DEL PLE

A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
B8284682
5
B8284682
5
B4349282
6
A4181092
0
B4346420
5
B4346141
7
B4388076
4
B5562450
6

B4346420
5
B4345189
7
B4345189
7
Y1987815P
39649747
R
B6098923
3
B4351246
6
39903808
G
77784888
S
39684469
Q
39684469
Q
B4399395
5
B6403029
9
B6098923
3
A4181092
0
39724979T
39732142
X
B6098923
3
J43397140
39649747
R
B6098923
3
B6098923
3
B4339387
5
B4339387
5

SARRIO MARTINEZ SALVADOR
PINT EXPRESS, S.L.
TALLERS DENIS, SA
GRUAS DAVID TARRAGONA, S.A.
REUS COMUNICACIÓ DIGITAL, C.B.
CONFI MAIL, S.L.
ESCODA GONZALEZ, ANTONI
PROMOTORA MEDITERRANEA DE

Quota laboral del mes
d'Abril de 2019
PINTURA PL
MINUSVÀLID AV TGN
MATERIAL PINTURA
(LONA PROTECCIO)
REPARACIÓ MÀQUINA
ESCOMBRAR
SERVEI GRUA ACTES
ST SANTA
ACORD PUBLICITARIA
ENTRE
REUSDIGITAL.CAT
DISTRIBUCIO AGENDA
MORELL JUNY 2019
Sonorització i video
debat electoral - Ràd
DIARIS TARRAGONA

1.118,87
222,64
25,79
1.082,32
842,16
363,00
287,50
47,70
208,00

INFORMACIONES Y
COMUNICACIONES,S.A.
TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.
ELECTRÒNICA MANEL, S.L.
ELECTRÒNICA MANEL, S.L.
GRACIELA MAYA, NATALIA
DALMAU BATALLA, JOSEP Mª
PLANA FABREGA SEGURETAT,SL
REVAL SPORT, S.L.
POUGET LOPEZ, SERGI
LÓPEZ REVERTÉ DAVID
AMENÓS BASORA, JORDI
AMENÓS BASORA, JORDI
EXTINTORS RION, SL
PIANOS CATALUNYA, S.L.
PLANA FABREGA SEGURETAT,SL
VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA
ZAMORA SOLANES, MÓNICA
BAIGET LÓPEZ, SERGI
PLANA FABREGA SEGURETAT,SL
BRIDO, S.C.P.
DALMAU BATALLA, JOSEP Mª
PLANA FABREGA SEGURETAT,SL
PLANA FABREGA SEGURETAT,SL
GESTION CUATRO ESTUDIOS, S.L.U
GESTION CUATRO ESTUDIOS, S.L.U

REPARACIONS
PAVELLO
AMPLIFICADOR
PAVELLO
AMPLIFICADOR
PISCINES
AMBIENTADORS
PAVELLO
CADIRES FESTA
ESPORT
MANTENIMENT
ALARMA PAVELLÓ
TROFEOS NIT DE
L'ESPORT
DESBROÇ I PLANTACIÓ
PISCINES
ASS TÈCNIC 10MAIG11JUNY
CURS RESTAURACIO
MOBLES, MAIG
CURS RESTAURACIÓ
MOBLES JUNY
REVISIÓ BAR CENTRE
CULTURAL
LLOGUER PIANOS
ALAMRMA CENTRE
CULTURAL
CONSUM AIGUA C.
CULTURAL
AIGUA PRIMAVERART
TANCAMENT
VAQUETES 50UNITATS
Manteniment intrusió
CENTRE DE DIA
IES EXPO FOTOS
40X50
TEATRE ESCOLA
MÚSICA
MANTENIMENT
ESCOLA DE MÚSICA
Manteniment intrusió
CEIP VENTURA I
Assessorament
mensual MAIG
ASSESORAMENT
MENSUAL ABRIL

95,99
349,93
918,00
394,46
2.270,57
87,73
511,83
334,49
857,01

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

B4388424
6
39929454
M
A4305678
7

SUGRAÑES ASSESSORS, S.L.P

459,00
255,00
158,18
665,50
70,18
62,16
18,49
359,58
70,18
232,32
387,20
70,18
70,18
635,25
635,25
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E4394048
5

URBAN EQUIPAMENT, SL

ACTA DEL PLE

0
B4336798
6
39649642
B
B4348662
0
A4306232
2
A4309857
3

B4398709
8
B4379723
2
39647874
Z
39647874
Z
B4311724
1
A4814864
7
A4814864
7
A4814864
7
A4814864
7
A4814864
7
A4814864
7
B5562450
6
B5562450
6

EL VALLENC, S.L.

SETMANARI TERRAFIRA

GODO MEDIA STRATEGIES, S.L.U.

FALQUES TERRAFIRA

INFORMATICA MORELL, S.L.

PROBLEMES
CERTIFICAT DIGITAL

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA
ADMINISTRACION, SA

GESTIONA

87,12
1.249,33
122,62
36,30
577,68

Instal.lació programes
i base de dade
hora tractor desbroç
campes municipal
Serveis de lloguer
contenidors maig 19

1.519,76

PARQUES Y JARDINES FÁBREGAS, SA

TAPES I PILONES

2.099,96

INFORMATICA MORELL, S.L.

TINTA IMPRESSORA

INFORMATICA MORELL, S.L.
POUGET LOPEZ, SERGI
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.

PLANA FABREGA SEGURETAT,SL
PLANA FABREGA SEGURETAT,SL
PLANA FABREGA SEGURETAT,SL
BAIGET LÓPEZ, SERGI

Manteniment intrusió
DEIXALLERIA
Manteniment intrusió
TANATORI
Manteniment intrusió
DIPOSIT D'AIGÜE
SUPORT JARDÍ
AJUNTAMENT

INFORMATICA MORELL, S.L.

TINTA AJ VELL

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE
CATALUNYA

QUOTA FEDEREACIÓ
MUNICIPIC CATALUNYA
PIZZES TALLADES
FESTA NIT ESPORTS
REPARACIÓ VALLA I
PORTA PISCINA
TELEFONICA 01/0331/03
Fotografies Terrafira2019
INSTAL·LACIÓ
FITXADOR ENTRADA AJ
VELL

NADAL ALCANTARA, JOSEP A.
MÁRQUEZ ARJONA, DIEGO
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U
RODRÍGUEZ REVERTÉ, JOSEP
INFORMATICA MORELL, S.L.

36,30

381,39

186,22
70,18
84,34
87,73
519,82
293,84
605,37
874,50
1.161,60
345,81
217,80
623,64

GUIVERNAU EQUIPOS D'OFICINA, SL

CÒPIES LLAR INFANTS

TALLERS AUTOMORELL, S.L.

REPARACIÓ RODES
VEHICLE BRIGADA

106,48

CATÀ CATALÀ, JOSEP Mª

OLI FESTA ESPORT

292,28

CATÀ CATALÀ, JOSEP Mª
CONSTÈCNIA 3, SL
SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
NOVELEC BAIX CAMP, S.L.
NOVELEC BAIX CAMP, S.L.

OBSEQUIS OLI FESTA
ESPORT
EXP. 795/2019 OBRES
REPARACIO VORERES
SERVEI MOPA ESCOLA
MARÇ
SERIVE MOPES LLAR
MAIG
SERVEI MOPA ESCOLA
MAIG
SERVEI MOPA PAVELLO
SERVEI MOPA CENTRE
CULTURAL
SERKOTEN SERVEI
MOPA ESCOLA
MARC I INTERRUPTORS
LLUM
MARCO UNICA BASIC 1
ELEMENTO POLAR

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

PRODUCCIÓ
TERRAFIRA

79,48

363,00
41.194,85
86,38
30,49
86,38
78,00
35,56
84,51
27,84
-8,37
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B4388076
4

MEDIAMAR D DIFUSIO COMARCAL,
S.L.

ACTA DEL PLE

B4361374
4
B4312114
4
B0893664
3
B4388076
4
A5087884
2
B4388076
4
39903808
G
A2553016
3
A5857452
6
B4388076
4
B6098923
3
B6098923
3
B6098923
3
39732142
X
B4388076
4
G0879777
1
39675865
Z
39916285
S
A8201847
4
39677541
B

39833672
H
A1737454
7
B6525826
1
B0893664
3
39715255
M
48018921

643,28

HIDROTUÏT S.L.U.

PRODUCTES PISCINES

393,94

LUXIFORM IL.LUMINACIO, S.L.

RERARACIO LLUMS I
MATERIAL

985,22

HIDROTUÏT S.L.U.

LLEXIU

740,25

DALMAU BATALLA, JOSEP Mª

ESCENARI PAVELLÓ
(ZUMBA)

157,30

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

LLUM PÚBLICA

948,69

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

Facturació Consum
Període P1
AJUNTAMENT

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

LLUM PÚBLICA

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

Facturació Consum

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

V.P. Facturació

153,00

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

Facturació del

108,19

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

Facturació del

61,42

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

LLUM PÚBLICA

952,78

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

POU Facturació del

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

Costo Consum

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

LLUM Facturació del

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

Facturació del

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

LLUM PÚBLICA Costo

-1.580,45

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

LLUM PÚBLICA Costo

-1.275,34

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

Costo Consum CENTRE

-1.146,54

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

LLUM PÚBLICACosto

-1.348,98

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ESCOLES NOVES

-825,43

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

VIA PÚBLICA

-423,96

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

CENTRE DE DIA

912,39

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

Costo Consum IES

653,90

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

VIA PÚBLICA

247,68

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

POUS AIGUA

134,02

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U

Facturació del

LERGA RAMOS, ALFRED
HERMES COMUNICACIONS, S.A.
EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA,
S.L.
GODO MEDIA STRATEGIES, S.L.U.
MENA PALOMO, IÑAKI
MARTIN CAÑELLAS, GERARD

EXP.703/18 DIRECCIÓ
OBRA PLAÇA ERA DEL
CASTELL
SUBSCRIPCIÓ CENTRE
CULTURAL
FALDÓ FESTA MAJOR
ESTIU
FALQUES
PRIMAVERARTS
Lona Promocional
Totem Festa Major
DISSENY CARTELLS

1.453,92
557,50
31,77

77,23
423,96
1.545,47
92,48

55,45
3.518,67
127,50
363,00
204,37
884,51
2.302,80

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020
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7
A8194807
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7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
B8284682
5

HIDROTOTUI CLOR
PISCINES
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A8194807
7

HIDROTUÏT S.L.U.

ACTA DEL PLE

B4359427
4
B4359427
4
B4365745
1
B4359427
4
39649747
R
A8194807
7

B4355337
9
B4355337
9
20028761
Q
20028761
Q
Y1987815P
A8041543
3
B4345189
7
A4181092
0
G4376801
9
B4344841
4
A8041543
3
A8041543
3
B5833985
4
G6016819
2
B4364222
2
B5566863
6
B4388762
9
B4336798
6
B4346420
5
G4328015
5

TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A.
TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A.
FLORS I PLANTES MONTSERRAT
CUINA GESTIÓ,S.L.
ORONA,S.COOP.
MENA PALOMO, IÑAKI
MENA PALOMO, IÑAKI

2.299,00
1.203,71
198,78
198,78
28,68
1.814,47
240,63
842,89
304,68

DISTRIBUCIONS PASCUAL, S.A.

CENTRE DE DIA JULIOL

127,12

CONSELL ESPORTIU DEL
TARRAGONÈS

casal d'estiu juny 2019

1.012,09

AUTOCARES NIKA, SL

SERVEI AUTOCAR DES
DEL MOR

231,17

AGUADO LAZO, JUAN

CURS DEA

425,00

ELECTRÒNICA MANEL, S.L.
LIALPA,S.L.
LIALPA,S.L.
FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
FUSTER ESTEBAN, CÉSAR

VENTILADOR S
SOCIALS
LIMPIEZA TUBERÍAS Y
SIFONES CENTRE
CULTURAL
DESATASCO EN EL
CENTRO CULTURAL
CANVIAR CARGA WC
LAVABO PISCINES
GRUP ELECTROGEN
PAVELLO

49,99
248,05
625,09
88,05
306,74

GRACIELA MAYA, NATALIA

AMBIENTADORS JULIOL

394,46

I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A.

SOFTWARE PAVELLO

136,73

ELECTRÒNICA MANEL, S.L.

PILES POLIESPORTIU

11,20

VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

AIGUA PAVELLO

38,66

FUNDACIÓ PRIVADA ONADA

NETEJA VESTIDORS I
WC PISCINES

151,83

MECANITZACIÓ D' OFICINES, S.L.

CÒPIES PAVELLO JUNY

124,97

I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A.
I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A.
FLECA CQUES. MNALS. CATALUNYA,
SL
ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESCOLES
DE MÚSICA I DANSA
CUINA GESTIÓ,S.L.
DISERTA, S.L.

PROGRAMA SOFTWARE
PAVELLO
SOFTWARE PAVELLO I
TARGETES
PA 1/2 NIT DE
L'ESPORT 2019
QUOTA SOCI
MENUS LLAR INFANTS
JUNY
AIGUA LLAR INFANTS
JUNY

PREVENACTIVA, S.L.U.

ANALITICA BASICA

SUGRAÑES ASSESSORS, S.L.P

GESTIÓ LABORAL JUNY

TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.

VESTUARI BRIGADA

ASSOCIACIÓ CULTURAL EMBRUIX

CORREFOC BALL
DIABLES PETIT

347,88
263,78
96,10
392,00
2.406,23
95,16
48,56
1.877,45
36,80
4.000,00

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

39715255
M
39715255
M
A4306897
2
G4305427
9
B4328892
7
39861291
Z
B4345189
7

PORTA GRAGERA, RAFEL

FME
Concert del grup The
Hanfris Quartet FME
SONORITZACIÓ
CONCERT FME
LLOGUER WC FESTA
C/SANT ANTONI
LLOGUER WC FESTA
SANT JOAN
FLORS FESTA LA
GRANJA
MENUS JUNY CENTRE
DE DIA
CENTRE CULUTRAL
7/2019-9/2019
SAMARRETES CASAL
ESTIU 2019
SAMARRETES CASAl
ESTIU
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F20025318

FONTESTAD VICENTE, VICENTE

ACTA DEL PLE

G
41732168
W
39692117
M
A6251812
1
A6251812
1
39738456
E
B4364222
2

TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A.
BERGADA VALLS, GEMMA
FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.
RAMBLEJANT, SLU
DALMAU BATALLA, JOSEP Mª
MEDIRFLASH
DISTRANS DALMAU

LLOGUER WC FME
SONORA FESTA LA
GRANJA
MUNTAR LLUMS,
QUADROS LA GRANJA,
FESTA GRANJA
ACTUACIÓ TARRACO
SURFERS LA GRANJA
TAULES I CADIRES
FESTA GRANJA
ATRACCIÓ SOSTENIBLE
FESTA GRANJA
LLOGUER TAULES
CAIDRES I ESCENARIS
FME

1.210,00
2.214,30
498,07
1.805,00
1.854,93
16,52
3.569,50
2.909,45
726,00
2.503,49

ASSOCIACIÓ CULTURAL SOUNDBOYZ

CONTACONTES

750,20

GUIVERNAU EQUIPOS D'OFICINA, SL

GARANTIA EQUIP

338,80

ELECTRÒNICA MANEL, S.L.
ELECTRÒNICA MANEL, S.L.
INFORMATICA MORELL, S.L.
INFORMATICA MORELL, S.L.

TUB AIRE CENTRE DE
DIA
AIRE PORTATIL CENTRE
DIA
REPARACIÓ INTERNET
AJ
CONTRACTE BACKUP
MES JULIOL 2019

147,62
1.600,01
72,60
99,90

INFORMATICA MORELL, S.L.

TINTA IMPRESSORES

VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

AIGUA NAI JUNY

73,46

VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

CONSUM AJUNTAMENT
JUNY

97,28

VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

AJUNTAMENT JUNY

120,99

OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA,
SL

OFIGRAFIC CÒPIES
AJUNTAMENT

223,79

FUNDACIÓ PRIVADA ONADA

NETEJA AJ VELL

406,28

ARD STUDIOCLIMA Y PROYECTOS DE
CLIMATIZACIÓN, SL

CÀRREGA GAS AIRE
AJUNTAMENT

TALLERS DENIS, SA

REVISIÓ VEHICLE

B5560947
3

ARD STUDIOCLIMA Y PROYECTOS DE
CLIMATIZACIÓN, SL

A4306232
2

TALLERS DENIS, SA

A4367940
6

ECOSIMM, S.A.

A8274106
7

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE

REVISIÓ I
MANTENIMENT AIRE
AJUNTAMENT
REPARACIO FILTRE
AIRE NILFILSK
DESINFECCION Y
LIMPIEZA DE
DEPOSITO
SERVEIS
MANTENIMENT PARCS
JUNY

317,46

1.290,85
207,38
686,43
360,34
786,50
4.466,49

SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA
B6376855
0

HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND
URBAN EQUIPAMENT, SL

INSPECCIÓ PARCS
INFANTILS JULIOL

544,50

URBAN EQUIPAMENT, SL
B4357785
7
20028761
Q

SERRALLERIA MANSER, S.L.
FUSTER ESTEBAN, CÉSAR

CANVI PANY PORTA AJ
VELL
PROGRAMACIÓ
RELLOTGE C/SANT

239,58
31,46

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

G5558208
4
B4398709
8
B4345189
7
B4345189
7
B4388076
4
B4388076
4
B4388076
4
A4181092
0
A4181092
0
A4181092
0
B4382519
9
G4376801
9
B5560947
3
A4306232
2

BLUE LIVE PRODUCCIONES, S.L.

CINEMA A LA FRESCA
FME
SOBRES FESTA HOLI
FME
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B5555797
9

PERE VILA AUDIOVISUALS S.L.U

ACTA DEL PLE

B6479989
3
B6145498
9
A6251812
1
43725574
K
20028761
Q
B4346420
5
B5552549
7
39649747
R
B0606204
6

B4345189
7
39677541
B
B4300909
1
39649747
R
B4346141
7
B4351246
6
B4346420
5
B5566863
6
B4359427
4
B6430616
0
B4359427
4
B4388076
4
47765340
K
47765340
K
B6091714
3
B4388076
4

INFORMATICA MORELL, S.L.

TÈCNICS CULTURA

TERESA Y JOSÉ PLANA EMPRESA
PLANA, S.L.

SORTIDA ESCOLA DE
MÚSICA 6/6/19
SERVEI TÈCNIC
AJUNTAMENT
REPRESENTACIO
26/4/19

INFORMATICA MORELL, S.L.
SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I
EDITORS
SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I
EDITORS
INDÚSTRIES GRÀFIQUES GABRIEL
GIBERT, SA
RODRÍGUEZ REVERTÉ, JOSEP
CONFI MAIL, S.L.
CONFI MAIL, S.L.
OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA,
SL
INFORMATICA MORELL, S.L.
GUIVERNAU EQUIPOS D'OFICINA, SL
GUIVERNAU EQUIPOS D'OFICINA, SL

PRIMAVERART
PROGRAMES FESTA
MAJOR
Fotografies Constitució
Ajuntament
DISTRIBUCIO FESTA
GRANJA
DISTRIBUCIO CARTES
VEINS SEGONS
MOSTRA
CÒPIES AJUNTAMENT
ABRIL
Contracte Backup Mes
Agost 2019
CÒPIES ESCOLA DE
MÚSICA JULIOL
CÒPIES LLAR

TERESA Y JOSÉ PLANA EMPRESA
PLANA, S.L.

DISTRIBUCIO
CIRCULSR JULIOL 2019
TRANSPORTE JUNIO
TERESA
REPARACIO
CONGELADOR CENTRE
GRAN
Fotografies Festa de la
Bicicleta
SORTIDA LLAR GRANJA
NERI

DALMAU BATALLA, JOSEP Mª

FESTA LLAR

CONFI MAIL, S.L.
AMBULANCIES PONENT, S.L.
ELECTRÒNICA MANEL, S.L.
RODRÍGUEZ REVERTÉ, JOSEP

AUTOTER 2000,S.L.
REVAL SPORT, S.L.
TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.
DISERTA, S.L.
HIDROTUÏT S.L.U.

SUBSTITUCIÓ
PNEUMATICS VEHICLE
SAMARRETS FUTBOL
SALA
MATERIAL PAVELLO
PRODUCTES BAR
CENTRE E DIA JUNY
HIPOCLORIT
PRODUCTES PISCINES

86,64
436,00
195,00
36,30
1.247,52
97,41
2.947,90
130,68
432,70
287,50
289,36
99,90
44,83
103,38
287,50
285,00
108,90
130,68
200,00
496,10
176,06
1.080,53
251,61
1.541,19
1.417,15

BUENRITMO PRODUCCIONES, SL

ACTUACIÓ XICS FME

3.630,00

HIDROTUÏT S.L.U.

PRODUCTES PISCINA

827,36

INFORMATICA MORELL, S.L.
DE LLANO HERRERIAS, ANA ISABEL
DE LLANO HERRERIAS, ANA ISABEL
3-G AGUAS, S.L.
INFORMATICA MORELL, S.L.

INSTAL·LACIÓ ROUTER
PISCINES
CONTROLADORS
ACCÉS FME
AUXILIAR SERVEI
ACCÉS FME
TRANSPORT PENDENT
FAC
SERVEI TECNIC
CENTRE DE DIA

J43397140

BRIDO, S.C.P.

CASAL D'ESTIU COPIES

B2576780

PALMA DESINFECCIONES SL

TRATAMIENTO DE

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

B4382519
9
B4388076
4
B4398709
8
B4398709
8
B4388424
6
B5567683
7

MARTI
PRODUCTES NETEJA
CENTRE DIA

1.125,50
861,04
232,32
6,35
36,30
10,25
3.630,00
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B4388424
6

COMERCIAL MAS ALABART SERRA, SL

ACTA DEL PLE

B4378658
1
B4388076
4
B4300909
1
B4388076
4
G2802964
3
G2802964
3
A4303856
1
39677541
B
B4388424
6

PLAGAS 2º SEMESTRE
-2019

B4339387
5
B4349644
7
A4181092
0
A4181092
0
B4342913
3
A0866361
9
02549460
W
39732142
X

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
3-G AGUAS, S.L.
NADAL FERNANDEZ, ALBERT
GESTION CUATRO ESTUDIOS, S.L.U
INICIATIVES DE TELEVISIÓ SL
VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA
VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA

DEVOLUCION

PEREIRA PINHEIRO, FRANCISCO

NIVELLACIÓ PARC
ESTACIÓ

BAIGET LÓPEZ, SERGI

REPARACIÓ TORRETA

NADAL FERNANDEZ, ALBERT

39726367P

NADAL FERNANDEZ, ALBERT

B4346420
5
20028761
Q
B4388076
4
40863351
X
A4814864
7
A4814864
7
A4814864
7
39726367P

Campanya publicitària
a Canal Reus
AIGUA CENTRE
CULTURAL JULIOL
AIGUA CENTRE
CULTURAL JUNY

CAIXABANK, S.A.

39726367P

B4345189
7

GESTIONA JUNY

GENERADORS FME

NADAL FERNANDEZ, ALBERT

B6460175
0
V6198732
7

MANTENIMENT I NETJA
ESPAIS VERDS
TRAMPOLIN PER LA
BORERA
JARDINERA PLAÇA ERA
CASTELL

CALVO B.P.A., S.L.

39726367P

B4346420
5
A2553016
3
B5555272
3
A2553016
3
A2553016
3
B4380498
8
G4303618
5

MATERIAL JARDINERIA

TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
CONSTRUCCIONS SOLIDITY 2011, S.L
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
ELEVA RENT, SLU
ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE
PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL.LECTUAL
APLICACIONS Y DISEÑOS WEB
NETCOM 2 INTERNET, SL
COLLA DE FALCONS DE VILANOVA I
LA GELTRÚ

TRACTAMENT CONTRA
MARIETES
JARDINERIA PLAÇA ERA
DEL CASTELL
FLORS JARDINERES
MATERIAL BRIGADA
SERVEIS
SERVEI CONTENIDORS
JUNY 19
IMPERMEABILITZACIÓ
DIPÒSIT MUNICIPAL
SERVEI LLOGUER
CONTENIDORS JULIOL
SERVEI CONTEDIROS
JULIOL
LLOGUER PLATAFORMA
JULIOL
TREBALLS PINTURA
CARRERS

77,32
4.466,49
112,53
94,26
635,25
756,25
63,37
50,73
2.540,65
2,42
447,70
82,64
302,50
119,79
2.209,04
184,16
702,77
5.656,75
139,25

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

39726367P

TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.

793,23
1.452,00
1.621,40

ROCK INSIDE
TERRAFIRA

484,00

GRALLES TERRAFIRA

950,00

ELECTRÒNICA MANEL, S.L.

MATERIAL ENTREGAT
AL CENTRE DE LA
GENT GRAN

2.116,29

TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.

BUFADOR JARDINERIA

FUSTER ESTEBAN, CÉSAR

AIRE RÀDIO CENTRE
CULTURAL

2.362,17

INFORMATICA MORELL, S.L.

MÀQUINA FITXADOR

272,25

BORRAS TERES, DOLORES

MOBILIARI TERRAFIRA

SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU
NADAL FERNANDEZ, ALBERT

SERVEI MOPA PAVELLO
JULIOL
CENTRE CULTURAL
JULIOL
MOPES CENTRE
CULTURAL AGOST
DESBROÇ I

353,53

1.536,70
95,40
35,56
35,56
490,05
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B4346420
5
A8274106
7
B6091714
3

ACTA DEL PLE

7

TRACTAMENTS

SBD SIGNAL MARK SL

39726367P

NADAL FERNANDEZ, ALBERT

B4364222
2
A4304995
6
A4306897
2
B4346420
5
A4814864
7
A4308320
3
39715255
M
B4323838
5
B5551441
8
B4370167
1
47765340
K
A8194807
7
A8194807
7
A8194807
7
39903808
G

1.031,53
350,90

MENUS CASAL
ANÀLISIS PISCINA

66,55

DISTRIBUCIONS PASCUAL, S.A.

PRODUCTES BAR
CENTRE DE DIA

205,43

TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.

MATERIAL REG GRANJA

96,87

SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU

SERVEI MOPA PAVELLÓ

78,00

ARTS GRÀFIQUES RABASSA, SA
MENA PALOMO, IÑAKI

TRÍPTICS CENTRE
CULTURAL
VINIL TROBADA
BOLETS

552,55

440,44
58,08

GRÀFIQUES DARC SL

SOBRES AJUNTAMENT

BLUE SAFETY, SL

CURSOS DE NATACION

6.427,52

TARRACO ADVENTURE, S.L.

INFLABLES PISCINA
FME

1.028,50

DE LLANO HERRERIAS, ANA ISABEL

VIGILANTS FME

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

Costo Consum

-139,62

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

Costo Consum

761,84

ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL

ENDESA LLUM PÚBLICA

568,92

POUGET LOPEZ, SERGI

39726367P

NADAL FERNANDEZ, ALBERT

39732142
X

BAIGET LÓPEZ, SERGI

39726367P

NADAL FERNANDEZ, ALBERT

B6030149
6
77784899

152,46

EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES
DE TARRAGONA, S.A.

NADAL FERNANDEZ, ALBERT

20028761
Q

CARTELLS
SENYALITZACIÓ OBRES
TREBALL REG
JARDINERES

CUINA GESTIÓ,S.L.

39726367P

B4359208
8
39903808
G
B4388424
6
B4388076
4
B4388076
4
B4388076
4
B4380498
8
B4342913
3
B6098923
3

DESBROÇ I PODA

CONSREM, S.L.
POUGET LOPEZ, SERGI
CONFI MAIL, S.L.
INFORMATICA MORELL, S.L.
INFORMATICA MORELL, S.L.
INFORMATICA MORELL, S.L.
ELEVA RENT, SLU
CALVO B.P.A., S.L.
PLANA FABREGA SEGURETAT,SL
FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
SICAL, S.L.
ISIDRE BALDRICH PASCUAL

REG ARBRAT DE LA
GRANJA
DESBROÇ I
TRACTAMENT
MOSQUITS GRANJA
NETEJA GRANJA
FRARES
TAPA DEL POU DE LA
GRANJA
TREBALLS NETEJA
GRANJA
TAPAR POU MOLI
DESBROÇ GRANJA
DELS FRARES
DISTRIBUCIO CARTES
GENT GRAN APROX.
SOLUCIONAR
PROBLEMES SERVIDOR
SERVEI TÈCNIC RÀDIO
MORELL
INSTAL·LACIÓ SSD I
WINDOWS
LLOGUER CISTELLA
JUNY
REPARACIÓ TUBERIA
BOMBA DIPOSIT
ALARMES DIPÒSIT
AIGUA
MONTAR PROVISIONAL
AIGUA PLAÇA ERA DEL
CASTELL
RASPALLS NILFISK
ESCOMBRADORA
PINTURA PAVELLO,

82,28

25,05

1.482,25
992,20

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

B6725929
1

311,45
665,50
359,37
535,68
348,48
478,56
36,30
36,30
157,30
1.495,86
390,89
142,78
1.029,96
211,85
335,17
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NADAL FERNANDEZ, ALBERT

ACTA DEL PLE

39726367P

PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL.LECTUAL
02549460
W
39732142
X
39732142
X
A4308320
3
39715255
M
B4305097
0
B4305097
0
B4345189
7
A3545317
4
A3545317
4

PEREIRA PINHEIRO, FRANCISCO
BAIGET LÓPEZ, SERGI
BAIGET LÓPEZ, SERGI
ARTS GRÀFIQUES RABASSA, SA
MENA PALOMO, IÑAKI
BODEGAS YZAGUIRRE, S.L.
BODEGAS YZAGUIRRE, S.L.
ELECTRÒNICA MANEL, S.L.
PERSONAL 7 E.T.T., S.A.
PERSONAL 7 E.T.T., S.A.

39850864Y

CASA JOVE

A4303856
1
39704695
W
39704695
W

INDÚSTRIES GRÀFIQUES GABRIEL
GIBERT, SA
RULL VALLVERDU DANIEL
RULL VALLVERDU DANIEL

39726367P

NADAL FERNANDEZ, ALBERT

B4388076
4

INFORMATICA MORELL, S.L.

49877999
S

HERNÁNDEZ LÓPEZ, YADIRA

39899973
X
B5556271
4
B4388076
4
A4300548
7

MOLINA FONT DAVID
CREATIVE RENT, S.L.U.
INFORMATICA MORELL, S.L.
J.M.PALAU. S.A.

B6567536
5

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL

B6567536
5

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL

B4388424
6
U6727398
7
39715255
M
B4388076
4
39903808
G
B4333920
9
B4333920
9

CONFI MAIL, S.L.
GIROCOPI, SLSISTEMES D'
MENA PALOMO, IÑAKI
INFORMATICA MORELL, S.L.
POUGET LOPEZ, SERGI
ANDAMIOS MAXIMA SEGURIDAD
PLÁCIDO
ANDAMIOS MAXIMA SEGURIDAD
PLÁCIDO

TAPAR PORTES C/ ST
PLACID , 56
MUNTATGE BARANES
RAMBLA
TALLAR BARANA
PASSEIG ESTACIO
FLYERS APATAPA
LONES I PLANXES
PROMOCIONALS
APATAPA
VERMUTM ASS
PUNTARIRES
ASS PUNTAIRES
TERMÒMETRE I
CAPÇAL DUTXA C DIA
CONTRACTACIO
EDUCADORA JULIOL
CONTRACTACIO
EDUCADORA AGOST
MENJAR PER LES
VAQUETES
CARTELLS DPROP
TEATRE
CARTELL FESTES
JOVES EL MORELL
DISSENY GOT FME
DESBROÇ SALA DE
VETLLES
INSTAL·LACIÓ PC AJ
VELL
TROFEUS 50
ANIVERSARI FESTA
AVIS
Concert Eversmiling
Liberty DPROP
LLOGUER PROJECCIO
VALL FRANCOLI
LLOGUER EQUIP
TERRAFIRA
AVELLANES PER FESTA
DELS AVIS
Certificació núm. 1,
corresponent a Abril
de
Certificació núm. 2,
corresponent a Maig
de
DISTRIBUCIÓ
FULLETONS
CÒPIES AJUNTAMENT
OCTUBRE
PANCARTA EXPO
BOLETS
SERVEI TÈNCIS PROB
INTERNET

1.725,98

326,70
273,94
203,89
1.945,68
508,81
180,41
1.323,01
14,80
2.646,15
2.646,15
423,50
871,87
222,60
153,70
275,64
36,30

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE

C/TRULL I AJ VELL
SENYALITZACIÓ
VERTICAL I
HORITZONTAL

136,34
1.815,00
181,50
363,00
99,00
55.782,09
26.221,52
577,90
91,29
58,08
36,30

REG ARBRAT GRANJA

889,35

ANDAMI CONCERT FME

589,69

ANDAMIOS ANDAMI
PER FME

183,02
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G4303618
5

ACTA DEL PLE

A

A4814864
7
B4399395
5
39715255
M
B4336798
6
B6098923
3

SERVICIO DE CONTENEDORES
HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU

MOPA PAVELLÓ
SETEMBRE

EXTINTORS RION, SL

INCIDÈNCIA ESCOLA

B7379738
3

ARCO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA E
INVENTARIOS SL

G2802964
3
A4306232
2

SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I
EDITORS

TERRAFIRA

441,07

TALLERS DENIS, SA

REPARACIÓ NILFISK

215,22

MENA PALOMO, IÑAKI
SUGRAÑES ASSESSORS, S.L.P
PLANA FABREGA SEGURETAT,SL

BARRETS PALLA
PLANTADA POPULAR
GESTIÓ LABORAL
AGOST
ALARMA SALA DE
VETLLES
TREBALLS
INFORMATITZACIÓ
INVENTARI 30%

78,00
103,71
974,05
923,07
70,18
1.796,85

NILFISK

Tot seguit es mostra el detall per trimestres:
Primer Trimestre

Segon Trimestre
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D’aquests pagaments, 2.290.046,03 euros han estat efectuats dintre del període
legal de 30 dies marcat per l’article 198 de la Llei 9/2018, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

ACTA DEL PLE

Durant l’exercici 2019 s’ha realitzat un total de 2.967 pagaments a tercers amb una
xifra total de 3.002.846,72 euros.

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

B) Total de pagaments realitzats durant l’exercici

Quart Trimestre
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ACTA DEL PLE

Tercer Trimestre

Primer Trimestre

Segon Trimestre
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Durant l’exercici 2019 no hi ha hagut pagaments d’interessos de demora

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

ACTA DEL PLE

C) Interessos de demora pagats en el quart trimestre

Quart Trimestre
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ACTA DEL PLE

Tercer Trimestre

A data 31 de desembre de 2019, l’import de les obligacions reconegudes pendents
de pagament, son:
Dintre del termini legalment previst de pagament al final del trimestre:
Import de les factures: 101.451,77 euros
Número de factures: 45

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

Al final de l’exercici han quedat un total de 67 factures pendents de pagament, de
les quals 45 estan dintre del termini legal de 30 dies marcat per l’article 198 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

ACTA DEL PLE

D) Factures pendents de pagament a la fi del quart trimestre

Import de les factures: 56.258,02 euros
Número de factures: 22
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Fora del termini legalment previst de pagament al final del trimestre:

El Morell, a 31 de gener de 2020
La Tresorera accidental
Núria Castellnou Torà
11. Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2020-0067 a 2020-0240,
inclosos.
L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 0067/2020 a
0240/2020, ambdós inclosos.
El Sr. Ramon Manyé remarca que en aquest punt de Decrets d’Alcaldia és on han
pogut veure els expedients oberts als 20-21 treballadors de l’Ajuntament que es
van manifestar al passat Ple.
12. Situació COVID-19
El Sr. Alcalde explica que aquest punt és un punt de solidaritat amb la gent i de

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020
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La qual cosa informo a l’efecte de que, sense perjudici de la seva possible
presentació i debat en el Ple de la Corporació local, el present informe haurà de
remetre’s, en tot cas, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, als de la
Comunitat Autònoma que, conformen als seus respectius Estatuts d’Autonomia,
tingui atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Tals òrgans podran
igualment requerir la remissió dels citats informes, tal com disposa l’article 4.3 i 4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

ACTA DEL PLE

A data de 31 de desembre de 2019 no existeix cap factura respecte de la qual, al
final del trimestre han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en
el registre i no s’ha tramitat el corresponent expedient de reconeixement
d'obligació.

El Sr. Pere Domingo pren la paraula:
S’estan desinfectant els carrers. S’han fet dos equips de treball de la brigada per
evitar contactes i garantir la disponibilitat. Els contenidors es desinfecten a diari.
Amb els nous contenidors, que s’obren pitjant un pedal, no serà necessari. S’estan
adaptant dos vehicles del municipi per poder fer la desinfecció dels carrers en
menys temps. Agraeix la tasca de la brigada que no ha parat de treballar, inclús
més, en aquests dies. Donar el missatge que la gent no surti i que la gent es cuidi

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020
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La Sra. Maria Jesús Valldosera pren la paraula:
Explica que s’han rebut les targetes moneder per tots els nens que estaven becats
al menjador de l’escola. Les envia el Consell Comarcal i es repartiran demà de 10:00
a 14:00 hores a l’Ajuntament. Demà també arriben unes targetes per a les famílies
més vulnerables. Tant bon punt arribin es trucarà a aquestes famílies perquè passin
a recollir-les. Avui s’han recollit amb la brigada aliments. I demà a la tarda de 16:00
a 18:00 hores es farà el repartiment per mitjà de voluntaris. La setmana passada
també es va fer. Atén a persones que necessiten que se les ajudi i les atén
personalment perquè són casos delicats. A l’Ajuntament s’ha penjat un cartell amb
un número de telèfon del propi Ajuntament perquè si algú necessita ajuda puguin
parlar amb ella o la Cristina. Llavors gestionen a través de voluntaris les necessitats
que aquestes persones puguin tenir. També des de serveis socials del Consell
Comarcal s’està fent seguiment de les persones de més de 70 anys que consten en
els seus registres. Se les estan trucant des de allà, fan una valoració i un seguiment,
de si estan ateses, si estan acompanyades, si estan bé. Totes aquelles persones
grans que no tinguin expedient als serveis socials del Consell Comarcal, serà la
regidoria de Benestar de l’Ajuntament que les trucarà i farà seguiment. Tot per
evitar que, per una banda i per l’altra, s’escapi algú que pugui necessitar ajuda en
aquests moments. Tiren dels voluntaris indispensables i en moments molt puntuals
per reduir el risc al màxim.

ACTA DEL PLE

memòria històrica per aquells que escoltin, llegeixin aquesta sessió d’aquí uns anys.
Una situació complicada que ha portat a fer aquest Ple de forma telemàtica. Una
situació colpidora que ens ha agafat a tots per sorpresa, que va començar a la Xina
cap el novembre, que semblava una cosa llunyana i que finalment, passant per
Itàlia, ha arribat a casa nostra. Posa de manifest que aquesta situació ha agafat a
l’Ajuntament, com a la resta d’administracions, per sorpresa. S’han hagut de
prendre mesures immediates. Fa dues setmanes es va decretar el tancament dels
equipaments municipals. També es van tancar l’escoles i instituts. Fa dues
setmanes compareixia el president del govern espanyol per dir-nos que entràvem
en l’estat d’alarma, que a partir de llavors ens havíem de confinar. És una situació
que veurem quant de temps dura. Es van precintar parcs. Una situació excepcional
que ha requerit mesures excepcionals. Mesures econòmiques que s’han pres: és
evident que si no podem prestar el servei del pavelló, de l’escola de música, de la
llar d’infants, del teatre-auditori i del centre de dia, no es cobrarà tot això; els bars i
restaurants que tenen terrassa no pagaran l’ocupació de la via pública. Des de les
corporacions locals es pot bonificar l’impost de l’aigua, brossa i clavegueram. L’ACA
ara va treure una mesura de bonificar el 50% el cànon de l’aigua, amb la qual cosa
l’Ajuntament repercutirà aquesta bonificació als veïns en el proper rebut de l’aigua i
mentre duri. Es veurà si és possible prendre mesures que beneficiïn als autònoms,
fer-los exempts del pagament d’alguns tributs mentre duri aquesta situació. S’ha
paralitzat qualsevol tipus de cobrament d’impostos durant el temps que duri
aquesta crisi. Molta gent ha perdut la feina. Les conseqüències econòmiques
d’aquesta crisi seran devastadores. Venen temps complicats i difícils. Totes les
administracions hauran de prendre mesures excepcionals. L’aprovació del
pressupost permetrà fer les modificacions pertinents per ajudar les persones que ho
passin malament. Explica que s’han garantit els serveis essencials: serveis socials,
administració i brigada. S’estan pagant nòmines amb normalitat i s’ha ofert la
possibilitat de fer teletreball.

molt.

El Sr. Ramon Manyé pren la paraula:
#Compartim s’afegeix a tot el que s’ha dit. Felicita totes les accions que s’han fet al
poble. És una feina de tots i s’ha fet una bona feina. Estem parlant de la vida de les
persones. Darrera de cada mort hi ha un drama. S’ha de continuar treballant
plegats. #Compartim es va posar a disposició de l’equip de govern des del primer
moment. Són conscients de la devastació que ja està provocant i que provocarà
aquesta pandèmia: morts, negocis tancats, gent a l’atur. Per això, ahir van proposar
a la Junta de Portaveus crear una partida per fer front a aquesta crisi i destinar els
diners que facin falta. Dona ànims a tot el poble. És feina de tots aturar aquest
virus.

ACTA DEL PLE

El Sr. Francisco Gerardo Palma pren la paraula:
Dona ànims a tota la població per aquesta crisi tan greu. Dona les gràcies a tota la
sanitat, policies, transportistes, a tots els que han de continuar treballant i no poden
estar a casa fins que això passi. Li han fet arribat moltes felicitacions per la Maria
Jesús i vol que sàpiga que molta gent li està molt agraïda per l’ajuda que està
donant. Felicita a l’equip de govern i queda a disposició per el que faci falta. Això
s’ha d’arreglar entre tots. Tots som iguals i això afecta a tothom. És un tema molt
greu. Proposa al regidor d’Urbanisme que contacti amb la UME perquè facin la
neteja del municipi, que només venen a ajudar, no a posar la bandereta, ni a
prendre l’Ajuntament, ni assetjar el poble. Pel bé de tots i per la salut de tots seria
una bona mesura a adoptar. Demana que la gent es cuidi molt.

Número: 2020-0002 Data: 25/05/2020

El Sr. Alberto Ortega pren la paraula:
Agraeix al Pere i la Maria Jesús la tasca feta des de les seves regidories. La gent del
Morell està complint les normes del confinament. Té contacte permanent amb el cap
de vigilants. Agraeix la tasca del CAP del Morell, policies, guàrdies, del nostre cap de
vigilants, policia local de la Pobla i Vilallonga, que han ajudat en els controls,
brigada, protecció civil, i sobretot a les mares que estan fent de tot perquè els nens
ho portin de la millor manera possible.

13. Precs i preguntes.
El Sr. Ramon Manyé pregunta:
No entén com, en coses que defensa, en les que treballa i tira endavant
l’Ajuntament, no s’aproven les mocions que el seu grup presenta, i que van en
aquest sentit complementant i reforçant el que ja està fent l’Ajuntament.
Pregunta si en algun lloc tenim el llistat de personal de l’Ajuntament, amb la feina
que fa i el sou que té. Parla de treballador i de polítics. És a dir de totes les persones
que són una despesa que es paguen amb diners públics del capítol 1.
Ha de lamentar una vegada més, i espera no haver de lamentar-ho masses vegades
més, que el regidor de seguretat ciutadana ha perdut una altra ocasió de poder-se
lluir. El veuen poc actiu en una situació excepcional. Potser fa feina que no veuen
però el troben a faltar en situacions on, consideren, hauria d’estar ell present i no
l’alcalde o un altre regidor.
El Sr. Albert Roig Rovira pregunta:
Pregunta qui farà la recollida de voluminosos la Brigada o el Consell Comarcal.
El Sr. Alcalde respon:
Respecte les mocions, el vot és lliure. Estan totalment d’acord en allò que proposen
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L’alcalde proposa fer un aplaudiment, tal com ho fa tot el poble a les 20:00 hores,
pel personal sanitari i tota aquella gent que treballa, lluita perquè això vagi una
mica millor.

però es proposen coses que ja s’estan fent a l’Ajuntament, llavors no té massa
sentit votar a favor de fer una cosa que ja s’està fent.
Respecte la dotació pressupostària de cada plaça de treballador, aquest és un
document que si bé no és públic, és un document al qual, com càrrecs electes,
poden accedir. Dins de l’expedient del pressupost ja el tenien a disposició, és el
document anomenat annex de personal.
El Sr. Alberto Ortega respon:
Efectivament la seva feina no es veu. Es reuneix cada dos dies amb el Manel. El
primer dissabte de confinament va aconseguir en tres hores tenir un cotxe patrulla
a la porta de l’Ajuntament. S’ha aconseguit tot el material que necessita el cap de
vigilants. Això sense deixar cotxes abandonats i problemes d’estacionament.
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El Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 23:24 hores, de la qual s’estén aquesta acta que
signa el president i la secretària accidental.
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El Sr. Pere Domingo respon:
Respecte els voluminosos, hi ha oberta la deixalleria. S’ha de conscienciar a la gent
que no es pot deixar res a fora dels contenidors. Mentrestant la brigada retira
voluminosos i els porta a la deixalleria quan en veu algun fora del contenidor.

