Presidència: el Sr. Eloi Calbet Ferran
Secretari: el Sr. Xavier Tardiu Bonet
Interventor: el Sr. Vicente Vayá Morté
Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Aprovació, si escau, de modificació de l'annex de condicions per al personal al
servei de l'Ajuntament del Morell.
3. Aprovació, si escau, del compte general 2019.
4. Aprovació, si escau, de l’Ordenança municipal de civisme i convivència
ciutadana.
5. Aprovació, si escau, de l’ordenança municipal de soroll i vibracions.
6. Aprovació, si escau, de l'ordenança fiscal nº 3.30 reguladora de la taxa de
retirada de vehicles abandonats o irregularment estacionats.
7. Aprovació, si escau, de l'ordenança fiscal nº 3.27 reguladora de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat
d'entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys, i per les reserves
d'aparcament.
8. Aprovació, si escau, de modificació de crèdit extraordinari nº9/2020
9. Moción del grupo municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento del Morell
para colocar bandera o símbolo representativo no oficial de los colectivos que
lo soliciten.
10. Moció de suport a la petició dels consells esportius de Catalunya per declarar
l'activitat física "Bé essencial"
11. Dació de compte del decret d'aprovació del Pla Pressupostari a Mig Termini
2020-2022.
12. Dació de compte del decret d'aprovació de les línies Fonamentals del
Pressupost 2020.
13. Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del primer, segon
i tercer trimestre de l’exercici 2020.
14. Dació de comptes de l’Informe Anual Control Financer Posterior (Control
Permanent) de l'Ajuntament del Morell.
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Assistents:
Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Judit Fernández Llerena
Alberto Ortega Royo
Francisco Gerardo Palma Jiménez
Albert Roig Rovira
Ramon Manyé Sardà
Pere Domingo Segarra
Teresa Bolaño Guivernau
Rosa Maria Sánchez Pérez
Mònica Casas Salvadó

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

Identificació de la sessió:
Núm.:
7/2020
Data:
26 de novembre de 2020
Caràcter:
Ordinari
Hora d’inici:
20:07 hores
Hora fi:
22.15 hores
Lloc:
Sessió telemàtica

ACTA DEL PLE

Eloi Calbet Ferran (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 26/03/2021
HASH: cff60b8ef1167595e36be23c7f14b46c

Xavier Tardiu Bonet (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 26/03/2021
HASH: 627910111a476026eba1e3e372496aa6

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

15. Dació de comptes de l’Informe de Secretaria 2020-0041 de retirada de
simbologia franquista.
16. Dació de comptes de l’Informe de Secretaria 2020-0046 de principi d'eficiència
Llar infants.
17. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 15/2020 a 19/2020,
incloses.
18. Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2020-0594 a 2020-0720, inclosos.
19. Precs i preguntes.
20. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució, el Sr. Alcalde obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Antecedents de fet
1.1 El Ple de l’Ajuntament del Morell en sessió celebrada el 26 de març de 2020 va
aprovar l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens
locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, 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, així com l’annex de condicions per al personal al servei de
l’Ajuntament del Morell.
1.2 El 29 de setembre de 2020 es va celebrar sessió de la Mesa de Negociació, la
Secretaria de la qual va estendre l’acta núm. 3/2020, on al punt segon de l’ordre del
dia es va aprovar modificar l’Annex a l’Acord comú de condicions per als empleats
públics del Morell per tal de poder aplicar amb normalitat uns complements per al
personal de la Brigada municipal que fins a la data no es trobaven recollits ni en el
contracte de treball ni en cap instrument de negociació col·lectiva, en concret es va
aprovar incloure literalment el següent:
“Assignar els preus per serveis prestats en relació a tasques que es duguin a terme
en relació als enterraments amb el següent detall i quanties:
Dies no festius
De dilluns a divendres, els preus indicats es pagaran íntegres per persona que efectuï
el servei.
Si hi ha dues persones que intervenen en l’enterrament els preus indicats van dividits
per dos.
Enterrament nínxol vell.............................100 €
Enterrament nínxol nou.............................80 €

ACTA DEL PLE

2. Aprovació, si escau, de modificació de l'annex de condicions per al
personal al servei de l'Ajuntament del Morell.
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El Ple aprova l'acta per unanimitat dels assistents.

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

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 6/2020, d’1 d’octubre de 2020, pel lliurament
de l'esborrany en l’ordre del dia, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.

Enterrament per trasllat............................120 €
Dies festius
Tant dissabtes i diumenges, com de dilluns a divendres, els preus indicats es pagaran
íntegres per cada treballador que intervingui en el servei.
-Per tot tipus d’enterrament..............150 €
Assignar al personal de Brigada, personal laboral de la plantilla de personal d’aquest
Ajuntament, que efectuï serveis de mercat la retribució que s’indica:
-Per un dia de servei de mercat.........50 € per treballador”
Fonaments de dret

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. En primer terme es va procedir 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 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
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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.
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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.

ACTA DEL PLE

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.

funcionaris públics, als quals puguin adherir-se els municipis amb caràcter previ o de
forma successiva a la seva negociació col·lectiva.
7.
L’article 37 del TREBEP fixa les matèries objecte de negociació, entre altres, la
determinació i aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris i les que
afectin les condicions de treball i a les retribucions dels funcionaris.

9.
D'acord amb l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, és competència del ple, l'aprovació de la plantilla de personal
i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions
complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal
eventual.
10. El contingut de l’acord respecta els límits establerts legalment en matèria de
negociació de les condicions de treball dels empleats públics.
11. Prèviament a l’adopció de l’acord de modificació de l’annex de condicions
correspondrà informe de la intervenció municipal respecte de la fiscalització de
l’expedient.

ACTA DEL PLE

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.
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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.

L’Alcalde explica la proposta.
VOTACIÓ
Per això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’annex de condicions per al personal al servei
de l’Ajuntament del Morell, acordat per unanimitat per la mesa negociadora en data
29 de setembre de 2020, el qual al l’apartat segon de jornada i calendari horari pel
que fa als serveis de brigada en matèria de cementiri i de mercat inclourà el següent:
“Assignar els preus per serveis prestats en relació a tasques que es duguin a terme
en relació als enterraments amb el següent detall i quanties:
Dies no festius
De dilluns a divendres, els preus indicats es pagaran íntegres per persona que efectuï
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DELIBERACIÓ

el servei.
Si hi ha dues persones que intervenen en l’enterrament els preus indicats van dividits
per dos.
Enterrament nínxol vell.....................................100 €
Enterrament nínxol nou.................................... 80 €
Enterrament per trasllat................................... 120 €
Dies festius
Tant dissabtes i diumenges, com de dilluns a divendres, els preus indicats es pagaran
íntegres per cada treballador que intervingui en el servei.
-Per tot tipus d’enterrament..............150 €
Assignar al personal de Brigada, personal laboral de la plantilla de personal d’aquest
Ajuntament, que efectuï serveis de mercat la retribució que s’indica:

TERCER.- Notificar aquest acord als representants sindicals.
QUART.- Publicar l’annex sencer per a coneixement general en el taulell municipal
d’edictes i en el portal de transparència, el qual resta incorporat a aquesta proposta.
3. Aprovació, si escau, del compte general 2019.
Considerant 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 2019, juntament amb tota la seva documentació annexa al mateix.

ACTA DEL PLE

SEGON.- Trametre còpia de l’annex modificat al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció i publicació en el butlletí
oficial corresponent, i a la Comissió Paritària General de Seguiment de l’Acord comú.
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-Per un dia de servei de mercat.........50 € per treballador

Considerant que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament
en sessió celebrada en data 30 de juliol de 2020 va emetre el corresponent informe
preceptiu en relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2019.
Considerant que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província data
27 d’agost de 2020 el Compte General –juntament amb l'informe de dita comissióvan 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.
I considerant que, durant
reclamació/al·legació alguna,
DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.

l’esmentat

termini,

no

es

va

presentar
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Considerant finalitzats dits treballs i obtinguda la documentació corresponent, la
Intervenció municipal va procedir a emetre en data 23 de juny els corresponents
informes en relació a l'aprovació del Compte General.

El Sr. Albert Roig pren la paraula per demanar que es retiri aquest punt de l’ordre del
dia. Diu que el company de partit, el Sr. Ramon Manyé, també ho ha demanat a la
Junta de Portaveus. El motiu: el grup ha presentat dues instàncies sol·licitant
informació relativa a subvencions atorgades a entitats: justificants, pressupostos, i
diu que no se’ls ha contestat. Diu que sense aquesta informació, no pot votar en
condicions aquest punt.

El Sr. Alcalde respon que revisarà que ha pogut passar. Entén que si hi ha unes
instàncies, aquestes s’han de respondre. Diu que hauran pogut comprovar en aquesta
legislatura que, per part de l’equip de govern, hi ha transparència i sempre se’ls ha
fet arribar la documentació que han demanat.
Reitera que per poder aprovar aquest compte general, es disposa de la documentació
suficient.
El Sr. Interventor intervé dient que va arribar a l’Ajuntament a mitjans de juny i va
fer l’informe de control financer oportú, que és l’informe número 130/2020, datat el
26 d’octubre. Allà, entre d’altres paràmetres, s’analitzen les subvencions atorgades
per part de l’Ajuntament.

ACTA DEL PLE

El Sr. Albert Roig insisteix que a la Comissió Especial de Comptes, l’informe de
subvencions a entitats no estava fet. De fet el va demanar i se li va respondre que
no se’l podien facilitar perquè no hi era. Diu que el va demanar fa dos setmanes i
que no se li ha contestat. Diu que se li ha privat d’aquesta informació que ell necessita
per preparar aquest punt de l’ordre del dia. Diu que la situació és prou greu.
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El Sr. Alcalde respon que, com li ha comentat al company de grup Sr. Ramon Manyé
a la Junta de Portaveus, el Compte General conté documents i informes que ja es
van traslladar a la Comissió Especial de Comptes. És tota la documentació preceptiva
per poder aprovar aquest compte general. És un document tècnic, que no té cap tipus
de motivació política, i que trasllada com s’ha executat tot aquell exercici
pressupostari a través de la memòria que es redacta des de Intervenció. Tota la
documentació que conté aquest expedient és la suficient i necessària per poder votar,
sense perjudici que puguin demanar altres informes i que hagin de tenir accés, com
a càrrecs electes que són.

El Sr. Alcalde pregunta a l’Interventor si l’expedient conté la informació necessària,
suficient i legalment preceptiva per poder votar aquest punt.
El Sr. Interventor diu que la documentació preceptiva és la que estableix la llei: el
balanç, el compte de resultats econòmic-patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni
net, l’estat de fluxos d’efectiu, així com l’estat de liquidació del pressupost i la
memòria. Tot això està a l’expedient.
Per tant, continua el Sr. Alcalde, es disposa de la documentació preceptiva per poder
votar aquest punt.
El Sr. Albert Roig torna a demanar explicacions del motiu perquè no se li ha lliurat la
documentació que ha demanat i l’Alcalde respon que això és un altre tema, que
s’estan barrejant qüestions i que una cosa no té res a veure amb l’altra, que per allò
que els ocupa ara, disposen de tota la documentació legalment necessària, i que
mirarà què ha passat i se li respondrà, que no tingui cap dubte.
El Sr. Francisco Gerardo Palma veu l’expedient ben muntat, la proposta ben feta i no
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El Sr. Albert Roig diu que sí, però que ell va demanar els justificants de les
subvencions i els pressupostos que presenten les entitats, i insisteix que no se li ha
contestat.

La Sra. Maria Jesús Valldosera pren la paraula i diu que no s’ha contractat a dit, que
això no és cert. Se sent al·ludida pe borsa de treball municipal, que porten tècnics, i
que dir que es contracta a dit és com dir que els tècnics no fan bé la seva feina. Es
van seleccionar candidats de la borsa, se’ls va trucar i es va contractar l’únic que
estava disponible d’entre tots. Li sap greu que el company de l’oposició pensi això.
La Sra. Rosa Sánchez lamenta l’actitud del regidor de l’oposició. Creu que diu mitges
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El Sr. Alcalde diu que hi han coses de la passada legislatura, perquè cal recordar que
al 2019 hi van haver dues legislatures.
Respecte a les contractacions per ETT diu amb claredat i el cap ben alt que si ho van
fer així és perquè la Intervenció d’aquell moment els va dir que es podia fer així, a
través d ETT, i que posteriorment, el mateix Interventor, va emetre un informe
desfavorable. En el moment que es va tenir coneixement d’això es va desfer i es va
actuar amb conseqüència.
El que ell anomena contractacions a dit, ell anomena contractacions per urgència,
que no és el mateix. En les contractacions a dit col·loques algú de manera discrecional
i de forma atemporal. Una altra cosa és la contractació per urgència. L'obligació de
qualsevol equip de govern és governar a favor de la ciutadania i poder continuar
prestant el servei de manera òptima. I si fa falta fer una contractació per urgència
que la llei preveu, de sis mesos màxim, es fa, i sempre de manera justificada. En els
decrets d’aixecament de la suspensió es justifiquen degudament aquestes
contractacions.
I sobre les despeses de més de cinc mil euros en llums de nadal, hi ha un informe
justificatiu que també explica el perquè.
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El Sr. Albert Roig diu que en aquest compte general s’han inclòs despeses que ell
considera que no haurien d’estar comptabilitzades com a despeses, i comença: es va
contractar a dit, per una substitució d’un treballador del pavelló, amb informe
desfavorable i suspensió, que aixeca per decret l’alcalde (informe d’intervenció 201944 i 2019-106, expedient 573/2018); contractació a dit d’una persona per l’escola de
música (informe d’intervenció 2019-292, expedient 638/2018); diferents informes
que avisen de la duplicitat de tasques de jardineria, ja que tenim un contracte de
manteniment amb CESPA, i es contracta amb altres (informe de Tresoreria 2019-96,
expedient 1072/2019); es contracta una persona mitjançant ETT pel centre de
serveis de la gent gran, que a més, afegeix i que li sembla el més greu, anava a la
llista del partit de l’alcalde, i que va entrar a treballar quan es va establir l’equip de
govern (informe de tresoreria 2019-96, expedient 1072/2019); es paga una factura
de llums de nadal superior a cinc mil euros sense fer el concurs a un mínim de tres
empreses (informe de tresoreria 2019-84, expedient 997/2019); es paga a una altra
ETT per la contractació d’una persona per treballar a la Llar d’Infants durant els mesos
de juliol i agost; una altra contractació mitjançant ETT per treballar a la brigada, quan
hi ha una borsa creada i aspirants a ocupar aquest lloc i, el que és més greu encara,
quan saben que el pare d’aquesta persona contractada anava a llistes del partit Ara
Morell, que forma ara part del govern (informe de tresoreria 2019-80, expedient
979/2019); es paga una factura de la porta i del pany d’entrada del camp de futbol,
factura per pintar els vestuaris i una factura d’una bomba de pressió de les dutxes,
entre d’altres coses, quan és responsabilitat del Club de Futbol pagar-les, per conveni
(informe de tresoreria 2019-80, expedient 979/2019); es contracta per ETT una
netejadora quan ja hi havia una borsa amb candidates per suplir la plaça (informe de
tresoreria 2019-75, expedient 911/2019).
Diu que és lamentable, que un equip de govern que comença hauria de començar
amb ganes de fer les coses bé i que tenen sous de ministre. Diu que en aquests casos
han fet el que els ha donat la gana, que tenen informes desfavorables que han aixecat
per decret.

ACTA DEL PLE

veu problema en votar aquest punt.

veritats per no dir mentides i que manipula la informació en utilitzar només aquella
que l’interessa, donant una visió que no és real.
VOTACIÓ
El Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per MAJORIA ABSOLUTA, amb els vots a
favor dels regidors/es del grup municipal Junts pel Morell (4), del grup municipal Ara
el Morell (2), del grup municipal PSC el Morell (1) i del grup municipal de Ciutadans
el Morell (1), i els vots en contra dels regidors/es del grup municipal Compartim
Morell (3), els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Compte General 2019 de l’Ajuntament del Morell, pels motius
expressats juntament amb la totalitat de la documentació preceptiva inclosa a
l’expedient.

1. Antecedents de fet
La parcialment vigent Ordenança de Policia i Bon Govern es troba totalment
desfasada i no recull la idiosincràsia de l’actualitat ni les situacions de convivència
actuals.
El 4 de setembre de 2020 mitjançant Decret 535/2020 l’Alcaldia de l’Ajuntament del
Morell va incoar expedient per a l’aprovació d’una Ordenança municipal de civisme i
convivència ciutadana.

ACTA DEL PLE

4. Aprovació, si escau, de l’Ordenança municipal de civisme i convivència
ciutadana.
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SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació
que la integra a la fiscalització del Tribunal i 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.

El 14 d’octubre de 2020 mitjançant Decret 543/2020 l’Alcaldia de l’Ajuntament del
Morell disposa la publicació al portal web de l'Ajuntament de l’anunci de consulta
pública per recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives.
Transcorregut el termini de consulta pública no s’ha aportat cap opinió, proposta o
suggeriment.
El 28 d’octubre de 2020 es reuneix la Comissió de Seguretat per dictaminar la
proposta d’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana.
2. Fonaments de Dret
Vista la necessitat d’aconseguir una millor convivència ciutadana, conscienciar la
ciutadania en el foment de comportaments adequats, vetllar per a què la ciutadania
pugui exercir lliurement els seus drets tot exigint, al seu torn, que els ciutadans i
ciutadanes donin compliment a les obligacions corresponents.
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El 4 de setembre de 2020 el Secretari de l’Ajuntament emet informe sobre el
procediment a seguir.

Vist que l’article 4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals regula la potestat d’ordenació dels ens
locals en l’àmbit de les seves competències.
Vista les competències municipals regulades a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i a l’article 66.3 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 22.2.d) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per l’article 52.2.d)
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Vista la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal de civisme i convivència
ciutadana, el tenor literal de la qual és el següent:
ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT
DEL MORELL

Aquesta Ordenança té per objecte preservar l’espai públic com a lloc de convivència
i civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats
de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets
dels altres i a la pluralitat d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses
i de formes de vida diverses.
Article 2. Fonaments legals
La present Ordenança es dicta a l’empara del què disposen els articles 139 i següents
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, art. 237 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i articles 4, 58 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya. Així mateix, la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de
forces i cossos de seguretat, i la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció
de la seguretat ciutadana, i també la Llei 2/1985, de 21 de gener, de protecció civil,
Llei 11/2009, de 6 de juliol, i la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals de
Catalunya, constitueixen el marc específic habilitador de l’actuació municipal en
l’àmbit de la via pública i de la convivència ciutadana, sense perjudici de les normes
de rang i àmbit diversos que també afecten aquesta matèria i el procediment
administratiu comú.
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiva
1. Aquesta Ordenança serà d’obligat compliment a tot el terme municipal del Morell.
2. Particularment és d’aplicació a tots els espais públics del terme municipal del
Morell, com ara els carrers, les vies de circulació, les voreres, les places, les
avingudes, els passeigs, els passatges, els bulevards, els parcs, jardins i altres espais
o zones verdes o forestals, els ponts, els túnels i els passos subterranis, els
aparcaments, les fonts i els estanys, els edificis públics i els altres espais destinats a

ACTA DEL PLE

Article 1. Objecte de l’Ordenança
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CAPÍTOL I. OBJECTE, MARC LEGAL I ÀMBIT D’APLICACIÓ
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Títol I. DISPOSICIONS GENERALS

l’ús o al servei públic de titularitat municipal, així com a les construccions,
instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini públic
municipal situats en aquells.
3. Així mateix, l’Ordenança s’aplica a aquells altres espais, construccions,
instal·lacions, vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei públic
de titularitat d’una Administració diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat
o empresa, pública o privada. Quan sigui necessari, l’Ajuntament del Morell impulsarà
la subscripció de convenis o contractes específics amb els titulars dels esmentats
espais, construccions, instal·lacions, vehicles o elements a fi de dotar de la cobertura
jurídica necessària a la intervenció municipal.
4. L’Ordenança s’aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions i els
béns de titularitat privada quan des d’ells es realitzin conductes o activitats que
afectin o puguin afectar negativament la convivència i el civisme als espais,
instal·lacions i elements assenyalats en els apartats anteriors, o quan el descuit o la
manca d’un adequat manteniment dels mateixos per part dels seus propietaris o
propietàries, arrendataris o arrendatàries o usuaris o usuàries pugui comportar
igualment conseqüències negatives per a la convivència o el civisme a l’espai públic.

2. Aquesta Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors d’edat,
en els termes i amb les conseqüències previstes en el seu article 20 i a la resta de
l’ordenament jurídic. En els supòsits en què així es prevegi expressament, els pares
o mares, tutors o tutores, o guardadors o guardadores, també podran ser considerats
responsables de les infraccions comeses pels menors quan concorri, per part
d’aquells, dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.
3. Així mateix, en els supòsits en què així es prevegi de manera expressa a
l’Ordenança, aquesta també serà aplicable als organitzadors d’actes públics als quals
es refereix l’article 6.

ACTA DEL PLE

1. Aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones que es trobin al terme municipal
del Morell, sigui quina sigui la seva concreta situació jurídica administrativa.
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Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiva

Article 5. Principi de llibertat individual i deures generals de convivència, de
civisme i de col·laboració ciutadana
1. Totes les persones a les quals es refereix l’article anterior tenen dret a comportarse lliurement als espais públics del poble i a ésser respectats en la seva llibertat.
Aquest dret s’exerceix sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets
reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l’espai públic en
condicions adequades per a la pròpia convivència.
2. Sens perjudici d’altres deures que es puguin derivar d’aquesta o altres Ordenances
municipals i de la resta de l’ordenament jurídic aplicable, totes les persones que són
al terme municipal del Morell, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què ho
facin o la situació jurídica administrativa en què es trobin, han de respectar les
normes de conducta previstes en la present Ordenança, com a pressupost bàsic de
convivència a l’espai públic.
3. Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres
persones, ni atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat d’acció. Hom
s’abstindrà particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o
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CAPÍTOL II. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS

discriminatòries o que comportin violència física o coacció moral o psicològica o
d’altra mena.
4. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció,
consideració i solidaritat especials aquelles persones que, per les seves
circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra índole, més ho necessitin.
5. Tothom té l’obligació d’utilitzar correctament els espais públics de la ciutat i els
serveis, les instal·lacions i el mobiliari urbà i la resta d’elements que hi estan ubicats,
d’acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant en tot cas el
dret que també tenen els altres d’usar-los i de gaudir-ne.
6. Tots els propietaris o ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions,
vehicles o altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des dels
mateixos, puguin produir-se conductes o activitats que causin molèsties
innecessàries a les altres persones.

1. Els organitzadors d’actes celebrats als espais públics, com els titulars d’una
autorització d’ocupació dels mateixos, han de garantir la seguretat de les persones i
els béns. A aquests efectes han de complir amb la normativa reguladora que els hi
sigui aplicable. Quan les circumstàncies ho aconsellin, l’Ajuntament podrà exigir als
organitzadors o titulars de l’ocupació autoritzada que dipositin una fiança en la
Tresoreria Municipal o subscriguin una pòlissa d’assegurança per respondre dels
danys i els perjudicis que es puguin causar, amb una cobertura suficient i per tot el
període de durada de l’acte o ocupació autoritzada.
2. Els organitzadors d’actes públics en atenció als principis de col·laboració,
corresponsabilitat i confiança amb l’autoritat municipal, hauran de vetllar perquè els
espais públics utilitzats no s’embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o
arquitectònics, restant obligats, en el seu cas, a la corresponent reparació, reposició
i/o neteja.
3. L’Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d’esdeveniments festius,
musicals, culturals, esportius o d’índole similar en els espais públics on es pretenguin
realitzar quan, per les previsions del públic assistent, les característiques del propi
espai públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades a
l’expedient, els esmentats esdeveniments pugin posar en perill la seguretat, la
convivència o el civisme.
En aquest supòsits, sempre que sigui possible, l’Ajuntament proposarà als
organitzadors espais alternatius on pugui celebrar- se l’acte.
4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o
esportiva, vetllaran per tal que durant la seva celebració es respectin les normes de
conducta descrites en la present Ordenança. En tot cas els organitzadors dels actes
ho hauran de comunicar immediatament als agents de l’autoritat.
TÍTOL II. DEL COMPORTAMENT DELS CIUTADANS A LA VIA PÚBLICA i ALS
ESPAIS PÚBLICS

ACTA DEL PLE

Article 6. Organització i autorització d’actes públics
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CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ I AUTORITZACIÓ D’ACTES PÚBLICS
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7. En cas d’activació del corresponent Pla de Protecció Civil, els veïns tenen el deure
d’obeir les instruccions de les autoritats locals designades a l’efecte, així com
d’efectuar les prestacions personals o materials que determinin l’alcalde/esa o
l’autoritat competent en protecció civil.

Article 7. Principis bàsics de la convivència ciutadana
1. Els principis bàsics de la convivència ciutadana són el respecte, la tolerància i la
solidaritat. Aquests principis haurien de presidir els comportaments de les persones,
individualment i/o col·lectivament, per tal de garantir l’exercici de la lliure iniciativa
en tots els aspectes relacionats amb la vida ciutadana.
2. L’autoritat municipal, ha de promoure el principi bàsic de la convivència ciutadana
i el respecte per les diferents expressions socials, polítiques, ètniques, religioses,
culturals...
Igualment ha d’evitar qualsevol actitud o pràctica que vulneri el dret a la intimitat, a
la convivència ciutadana pacífica, a l’ús dels espais públics i en definitiva al lliure
exercici dels drets i llibertats legalment reconeguts i garantits.
CAPÍTOL I. ALTERACIONS DE L’ORDRE SOCIAL

1. S’ha de garantir el compliment de les obligacions de respecte al descans dels veïns
i veïnes, evitant que s’alteri la pacífica convivència.
a) Queda prohibit alterar greument l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols,
baralles, crits, sorolls, gasos perjudicials o molestos.
b) Els establiments oberts al públic que estiguin dins l’àmbit d’aplicació de la Llei
11/2009 d’establiments públics i activitats recreatives, o normativa que la
substitueixi, i que puguin emetre música mecànica o en directe, hauran de mantenir
en tot moment les portes de l’establiment totalment tancades.
c) Queda prohibit el funcionament anormal de qualsevol activitat d’espai públic o
privat que afecti i pertorbi la convivència ciutadana i el descans els veïns.
d) Els agents municipals podran, per garantir un restabliment a la normalitat i
convivència veïnal, precintar o retirar possibles elements causants o, en el seu cas
ordenar el cessament de les conductes que les provoquen.
2. Queda prohibit tirar petards i/o focs artificials sense prendre les degudes
precaucions per tal de no causar danys personals, materials o als animals. Com a
mesura cautelar la Guàrdia Municipal retirarà i intervindrà el material pirotècnic,
procedint a la seva destrucció en legal forma.
3. Queda prohibit fer un ús indiscriminat de senyals acústiques de qualsevol tipus en
el vehicle.
4. Les alarmes dels establiments comercials hauran de ser declarades a la Guàrdia
Municipal amb indicació del propietari/a o persona responsable. L’accionament de
l’alarma degut a deficiències en la instal·lació o bé el seu accionament injustificat
serà imputable al titular de l’establiment, en aquest cas la Guàrdia Municipal podrà
procedir a la seva desconnexió.
Article 10. Règim de sancions

ACTA DEL PLE

Article 9. Normes de conducta
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La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en el dret a la seguretat,
el descans i tranquil·litat dels veïns o veïnes en especial protecció dels menors així
com el respecte al medi ambient.
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Article 8. Fonaments de la regulació

La realització de les conductes descrites a l’article 9 seran constitutives d’una infracció
lleu i es sancionarà amb multa de 100 euros, llevat de l’art. 9.1.d) que és greu amb
multa de 300 €.
CAPÍTOL II. CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES, ESTUPEFAENTS I
DROGUES A LA VIA PÚBLICA O ESPAIS PÚBLICS
Art. 11. Fonaments de la regulació
La regulació que es conté en aquest capítol fonamenta la protecció de la salut pública
i la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al
descans i tranquil·litat de veïns o veïnes, el dret a gaudir d’un espai públic net i no
degradat, l’ordenada utilització de la via pública, la garantia de la seguretat pública,
a més d’altres béns com ara la competència lleial en el marc d’una economia de
mercat i els drets dels consumidors o consumidores i usuaris o usuàries.

a.1- Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es faci de forma
massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o convidi a l’aglomeració d’aquests.
a.2- Quan, com a resultat de l’acció del consum, es deteriori la tranquil·litat de
l’entorn o es provoquin situacions d’insalubritat, es superin els límits acústics o es
vulnerin les normes sobre contaminació acústica i mediambiental.
a.3- Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta
d’usuaris dels espais públics, o quan es vulnerin les normatives sobre gestió de
residus municipals i neteja viària, o es produeixin actes de vandalisme en el mobiliari
urbà.
a.4- Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o la
presència d’infants i adolescents.

ACTA DEL PLE

1. Queda expressament prohibit el consum de begudes alcohòliques de qualsevol
tipus en espais públics, als carrers, places, pàrquings, interiors de vehicles
estacionats en aquests llocs i similars, quan pugui alterar greument la convivència
ciutadana. A aquests efectes, s’entendrà que es produeix l’esmentada alteració quan
concorri alguna de les circumstàncies següents:
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Art. 12. Normes de conducta

3. Es prohibeix l’expedició de begudes alcohòliques
expenedores, quan aquestes tinguin accés a la via pública.

mitjançant

màquines

4. Així mateix queda prohibida la incitació al consum de begudes alcohòliques per
qualsevol mitjà o reclam publicitari tant a les vies públiques com als establiments
d’oci nocturn i/o locals comercials.
5. Com a mesura cautelar la Guàrdia Municipal retirarà i intervindrà cautelarment les
begudes, els envasos o altres elements objecte de les prohibicions, així com els
materials o els mitjans emprats. Les begudes alcohòliques intervingudes podran ser
destruïdes immediatament per raons higiènic sanitàries.
6. És prohibit el consum i/o tinència de drogues, estupefaents o substàncies
psicotròpiques declarades il·legals per la legislació vigents, tot i que constitueixi una
infracció penal, a les vies, espais o equipaments públics.
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2. Serà responsabilitat dels establiments d’oci i/o locals en els quals s’expedeixin
begudes alcohòliques garantir que els clients no surtin amb gots i ampolles al carrer.

7. Així mateix també resta prohibit l’abandonament al carrer o espais públics, d’estris
o instruments utilitzats per al consum de les substàncies descrites en el paràgraf
anterior.
8. En cap cas es permetran situacions d’embriaguesa i/o drogoaddicció, que afecti a
la pacífica convivència.
9. No està permès vendre begudes alcohòliques fora de l’horari que estableixi la
normativa vigent al respecte. S’exceptua aquesta prohibició en els espais
expressament autoritzats per aquesta finalitat, com terrasses vetlladors, o en espais
destinats a la celebració de festes populars, fires o similars.
Art. 13. Règim de sancions
La realització de les conductes descrites a l’article 12.1 serà constitutiva d’infracció
lleu i es sancionarà amb una multa de 100 euros, la resta seran infraccions greus i
es sancionaran amb multa de 300 €, tret que els fets siguin constitutius d’una
infracció més greu.

La regulació que conté aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del paisatge
urbà, que es indissociable del correlatiu deure de mantenir-lo en condicions de neteja,
polidesa i ornat.
Tots els ciutadans del Morell i els visitants, tenen el deure de col·laborar en evitar
que el poble s’embruti o es deteriori i ajudar a prevenir-ho.
Art. 15. Normes de conducta
No es podran realitzar a la via pública i espais públics, les conductes i actes següents:
1a. Fer necessitats fisiològiques com ara defecar, orinar, tant a la via pública com a
zones privades.

ACTA DEL PLE

Art. 14. Fonaments de regulació
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CAPÍTOL III. DEGRADACIÓ VISUAL DE L’ENTORN

Quan els objectes tirats a la via pública siguin susceptibles d’ocasionar un greu dany
la infracció es qualificarà com molt greu.
3a. Abandonar un vehicle a la via pública i que es pugui arribar a considerar com un
residu sòlid urbà per les autoritats segons la normativa vigent. Aquesta infracció es
qualificarà com a molt greu.
4a. Abocar aigües residuals, aigües de les piscines, les provinents de la neteja
vehicles, i altres substàncies perilloses o no a la via pública.
5a. Espolsar catifes, peces de roba o altres objectes d’índole personal des dels
balcons, finestres o plantes baixes dels habitatges en la part que doni a la via pública.
6a. Regar plantes i torretes dels balcons quan l’aigua caigui a la via pública i pugui
ocasionar molèsties als vianants.
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2a. Tirar, llençar o embrutar la via amb residus o qualsevol objecte que l’embruti,
com ara burilles, xiclets, papers, llaunes, restes de fruits secs, mascaretes i d’altres.

7a. Causar perjudicis a l’arbrat, els parterres, les plantacions, el jardins o conreus,
així com extreure plantes o flors dels jardins públics, xafar gespa o qualsevol altre
conducta que pugui perjudicar el medi ambient.
8a. Banyar-se o rentar-se a les fonts públiques no autoritzades. Fer servir sabó o
altres productes de neteja a les dutxes, rentapeus i fonts públiques.
9a. Rentar animals a les fonts públiques i demés espais públics.
10a. En relació al tractament de residus i escombraries, resta prohibit:

13a. Com a protecció de l’entorn urbà:
a) Resta prohibit en el conjunt del terme municipal del Morell els actes i aprofitaments
de reclams o mercaderies en façana, en la part exterior o “penjats” als interiors dels
tancaments i/o tendals dels establiments comercials i de serveis.
b) Als establiments comercials cap producte alimentari o perible es pot deixar al terra
encara que estiguin envasats. La mercaderia s’ha de protegir del sol, pluja i vent.
c) Els organitzadors d’un acte públic al carrer seran responsables de l’embrutiment
de la via pública com a conseqüència de la seva celebració. L’Ajuntament els podrà
exigir la constitució d’una fiança per a garantir que, acabat l’acte, deixaran la via
pública en bones condicions.
d) A fi que els serveis municipals puguin realitzar les operacions de recollida de
residus de neteja del recinte del mercat ambulant del poble, la totalitat de les parades
de venda hauran d’haver retirat les instal·lacions, vehicles o suports materials d’acord
amb els horaris regulats a través del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària.
Serà obligació dels venedors d’aquest mercats, mantenir el lloc de venda, així com
el seu entorn, en perfectes condicions de neteja en tot moment durant el mercat.
e) Per prevenir l’embrutiment, les persones que realitzin obres que afectin a la via
pública i hagin obtingut prèviament la corresponent llicència municipal, hauran de
procedir a la protecció de l’àrea afectada per l’obra, col·locant elements adients als
voltants dels enderrocs, terres i altres materials sobrants de l’obra, de manera que
s’impedeixi l’escampament i vessament d’aquest materials fora de l’estricta zona
afectada pels treballs.
Serà preceptiva la utilització de contenidors homologats per a obres quan els
materials d’extracció o arreplec excedeixin del volum d’1 metre cúbic i sotmesa a
tramitació del corresponent permís d’ocupació de la via pública.
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12a. Fer grafits, pintades, col·locació de pancartes, cartells o fulletons, així com altres
conductes d’embrutiment del patrimoni públic i/o embrutiment, mala conservació o
abandonament del patrimoni privat que provoquin una degradació visual de l’entorn,
en especial caldrà mantenir en bon estat les instal·lacions i tendals.

ACTA DEL PLE

11a. Moure o desplaçar elements, béns mobles o de serveis del seu lloc original. En
especial, senyals circumstancials, contenidors, abalisaments, tanques, cons... Així
com el seu deslluïment mitjançant pintades, adhesius o qualsevol altre medi.
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a) Tirar i/o dipositar escombraries a llocs públics o fora dels contenidors i papereres
habilitats a tal efecte segons estableix la normativa reguladora; així com dipositar
bosses de la brossa dins les papereres o fora dels contenidors habilitats.
b) Transferir als contenidors del servei municipal de recollida de residus qualsevol
tipus de materials o deixalles de construcció. Sempre s’haurà d’acreditar que la gestió
d’aquests tipus de residus s’ajusta a la normativa vigent.
c) Utilitzar per part dels establiments comercials els contenidors de recollida selectiva
de paper i cartró del carrer i/o no deixar el cartró ben plegat, apilat, enfardat, relligat
o amb cinta adhesiva davant o dins de l’establiment comercial.

Quan es tracti d’edificis en construcció, l’obligació diària de netejar la via pública, en
tot l’àmbit material afectat per l’obra, correspondrà al contractista.
14a. En quant a l’acumulació d’elements:
a) No es podrà col·locar i/o emmagatzemar als balcons, terrasses, accessos als
establiments comercials o similars amb afectació a la via pública, estris o objectes,
brutícia i/o qualsevol altre objecte que degradi a l’entorn o sigui perjudicial per la
salut de les persones o pugui esdevenir perillós.
b) Els propietaris d’edificis, finques, habitatges i establiments comercials tindran
l’obligació de mantenir netes les façanes, les entrades d’accés a les escales i en
general totes les zones dels immobles que siguin visibles des de la via pública. Cal
recollir la brutícia d’escombrat sense desplaçar-la a la calçada.
Art. 16. Règim de sancions

2. Constitueix infracció greu les conductes descrites a l’article 15.13 i 15.14 que seran
sancionades amb multa de 300 euros.

CAPÍTOL IV. USOS I CONDUCTES DE LA VIA PÚBLICA
Art. 17. Fonaments de regulació
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la garantia d’un ús
racional i ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més si escau, de la
salvaguarda de la salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal, així
com la protecció de les propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial en
l’economia de mercat i els drets de consumidors i usuaris.

ACTA DEL PLE

3. Seran constitutives d’infracció molt greu les conductes descrites a l’article 15.3 i
15.4 que seran sancionades amb multa de 400 euros.
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1. La realització de les conductes descrites a l’art. 15 seran constitutives d’una
infracció lleu, i es sancionarà amb multa de 100 euros a excepció que els fets siguin
constitutius d’una infracció més greu.

Art. 18. Normes de conducta

1. La venda ambulant, activitats i/o serveis sense la corresponent llicència així com
qualsevol acte de col·laboració.
2. La compra o adquisició en l’espai públic d’aliments, begudes i altres productes
procedents de la venda ambulant no autoritzada.
3. La publicitat a la via pública i en particular la que adopti alguna de les següents
formes:
a) La publicitat estàtica i/o dinàmica a la via pública sense haver presentat
comunicació prèvia o bé infringit les condicions que estableix la normativa.
b) L’embrutiment de la via pública mitjançant material publicitari ja sigui ocupant
elements corresponent al mobiliari urbà municipal o d’altres elements de titularitat
privada ubicats a la via pública com podrien ser transformadors elèctrics, pòsters de
la xarxa telefònica o elèctrica, i d’altres anàlegs. Els agents municipals podran
comissar tots els materials i estris.
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Es prohibeixen el següents usos i/o conductes a la via pública i espais públics:

El responsable de les infraccions d’aquest article 18.3 a) i b) serà el titular de
l’establiment, associació, o qui sigui el que consti al material publicitari o qui sigui el
promotor o beneficiari de l’activitat, servei o producte publicitats.
4. El llançament de puntes de cigars o cigarretes al terra o enceses a les papereres.
En tot cas s’hi hauran de dipositar un cop apagades.
5. El deslluïment d’edificis, bens mobles o immobles de titularitat pública o privada
que es trobin ubicats als espais públics, quan no constitueixin infracció penal.

8. Es prohibeix la prostitució a la via pública o espais públics. En aquest cas, se
sancionarà tant l’oferiment com la demanda de serveis sexuals, així com la
col·laboració o qualsevol acte que la promogui o afavoreixi. Igualment resta prohibit
mantenir relacions sexuals i realitzar actes obscens a l’espai públic.
9. Romandre a les vies públiques, edificis municipals, transports públics sense
observar unes condicions
mínimes de neteja, higiene, o romandre total o parcialment nu/nua.
10. No es podran estacionar i/o lligar objectes o vehicles a elements o mobiliari urbà
que no siguin destinats a tal efecte.

ACTA DEL PLE

7. Utilitzar bancs, gronxadors i altres elements de mobiliari municipal per usos
diferents al qual estan destinats.
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6. La mendicitat o qualsevol altre forma de demanar almoina, mitjançant conductes
o actituds coactives o assetjaments que obstaculitzin o impedeixin de manera
intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics. Sens
perjudici del que disposa l’art. 232 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre,
del Codi Penal, queda totalment prohibida la mendicitat en les vies i espais públics
exercida per menors o aquella que es realitzi directa o indirectament amb menors i
persones discapacitades.
En tot cas, l’Ajuntament promourà la resolució d’aquestes situacions, mitjançant els
seus serveis socials.

12. Pernoctar en els vehicles i espais citats en l’apartat anterior.
13. Ocupar la via pública amb elements que precisin de tracció mecànica com
remolcs, caravanes i d’altres anàlegs, sense la corresponent autorització municipal o
fora dels llocs habilitats a aquest efecte.
14. Es prohibeix dipositar, abandonar o col·locar en qualsevol espai públic, així com
a les seves immediacions, qualsevol objecte que pugui entorpir, dificultar o fer
perillosa la circulació tant dels vianants com dels vehicles, o impliqui la modificació
de les condicions normals de circulació o del seu ús, sempre que no hi hagi
autorització municipal.
15. Els agents de l’autoritat procediran a la retirada dels objectes que puguin ser
considerats obstacles a la circulació en els supòsits següents:
15.a Quan no s’hagi obtingut la corresponent autorització.
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11. Acampar en els espais objecte d’aplicació d’aquesta ordenança, acció que inclou
la instal·lació estable en aquests espais públics o els seus elements o mobiliari, o en
tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions
per a llocs concrets.

15.b Quan desapareguin o es modifiquin les circumstàncies que justificaven la seva
col·locació.
15.c Quan no es respectin les condicions fixades en l’autorització o sobrepassi els
temps permès.
15.d Les despeses originades per la retirada de l’obstacle o per la seva especial
senyalització, en el cas d’obstacles autoritzats, aniran a càrrec del seu titular. En el
cas d’obstacles no autoritzats, aquestes despeses seran, així mateix, a càrrec del
titular, al qual, a més se li podrà aplicar la sanció corresponent.
16. Les bicicletes, monopatins, vehicles de mobilitat personal i similars, no podran
circular per les zones reservades pels vianants ni fora dels carrils que hi haguessin
habilitats.
17. A la calçada, les bicicletes circularan pels carrils que els siguin reservats i, en el
seu defecte, pel més pròxim a la dreta d’aquella, tot respectant les regles generals
de circulació. Podran circular per l’esquerra quan hagin de fer un gir en aquesta
direcció.

19.1 El transport d’acompanyants en bicicleta, sempre que no siguin infants que
vagin acomodats en els corresponents seients especials.
19.2 Transportar en la bicicleta, monopatí i similars, qualsevol objecte que dificulti la
seva utilització o la conducció amb les dues mans sobre el manillar o pugui provocar
la desestabilització del vehicle.
19.3 La circulació en bicicleta, monopatí i similar quan es faci a remolc d’un altre
vehicle.
19.4 La utilització de bicicletes, monopatins i similars que alteri la convivència,
perjudiqui els béns públics o privats o produeixi molèsties als ciutadans.

ACTA DEL PLE

19. Limitacions en la utilització de bicicletes, monopatins, vehicles de mobilitat
personal i similars:
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18. Quan les bicicletes circulin en hores nocturnes, hauran d’anar equipades amb
llum davant i darrera del vehicle i el seu conductor/a equipat amb roba d’alta
visibilitat o reflectant (armilla)

21. Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis si com a conseqüència
d’aquesta operació es produeixen vessaments i escorrims sobre la via pública o sobre
els seus elements. En tot cas, el reglament s’haurà de fer en horari adequat procurant
evitar qualsevol molèstia als ciutadans o a la comunitat en general així com als seus
béns.
22. Rentar vehicles, maquinària o altres elements anàlegs a la via pública, així com
la reparació o tasques de manteniment dels mateixos.
23. La neteja de passatges particulars, patis interiors d’illa, solars particulars, zones
verdes particulars, façanes d’edificis particulars, voreres i similars, correspondrà als
propietaris. En cas de copropietat dels elements assenyalats, la responsabilitat de la
neteja correspondrà solidàriament a tots els titulars.
24. Els propietaris dels terrenys hauran de mantenir-los lliures de deixalles i residus
i en perfectes condicions de salubritat i ornat públic d’acord amb la normativa
urbanística. Aquesta prescripció inclou l’exigència de la desratització i desinsectació
dels terrenys i serà extensible als locals tancats o abandonats.
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20. Abocar o vessar aigües residuals, les procedents de la neteja interior d’edificis i
habitatges o qualsevol altra, en especial als escossells dels arbres, les quals s’hauran
de llençar directament a través dels serveis propis de cada domicili o local.

25. Encendre fogueres fora dels espais destinats o autoritzats per a aquesta finalitat
i sense perjudici de les determinacions de l’Alcaldia respecte de les mesures de
prevenció d’incendis en cada moment.
26. Ocupar la via pública sense la corresponent llicència o infringint el que estableix
la mateixa.
27. L’incompliment de les ordres derivades d’una resolució administrativa municipal
expressa es considerarà infracció molt greu. Sens perjudici d’altres mesures
accessòries derivades de les resolucions administratives inicials o l’inici de noves
mesures o resolucions administratives.
Art. 19. Règim de sancions

1. D’acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets
del nen, totes les mesures en aquest cas sancionadores de les autoritats municipals
que puguin afectar els menors atendran principalment l’interès superior d’aquests.
Així mateix, en funció de la seva edat i maduresa, es garantirà el dret dels menors a
ser escoltats en tots aquells assumptes que els afectin i a que les seves opinions
siguin tingudes en compte.
2. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat protegir els drets
de l’infant o adolescent, el seu desenvolupament formació, es podran substituir les
sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara l’assistència a sessions
formatives, treballs per a la comunitat, o qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter
cívic.
Aquestes mesures s’adoptaran de manera motivada en funció del tipus d’infracció, i
seran proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora. A aquest efecte, se
sol·licitarà l’opinió dels pares o mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores,
que serà vinculant.
3. Els pares i mares, els tutors i les tutores, els guardadors i les guardadores o seran
responsables civils subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels
menors d’edat que depenguin d’ells.
4. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en aquesta
Ordenança, els pares i mares o els tutors i les tutores o els guardadors i les
guardadores seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses
pels menors d’edat, sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot
incloent-hi la simple inobservança.
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Art. 20. Responsabilitat per conductes contràries a l’Ordenança comeses per
menors d’edat i de l’absentisme escolar

ACTA DEL PLE

2. En els supòsits regulats a l’art. 18.3 la responsabilitat recaurà sobre el titular de
l’establiment, associació, o qui sigui el que consti al material publicitari o el que consti
al material publicitari o qui sigui el promotor o beneficiari de l’activitat, servei o
producte publicitats.
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1. La realització de les conductes descrites a l’article 18.3, 18.4, 18.5, 18.7, i 18.8
seran constitutives d’una infracció lleu, i es sancionarà amb multa de 100 euros. La
resta de conductes seran considerades greus amb una multa de 300 euros.

5. La Guàrdia Municipal intervindrà en aquells supòsits en els quals els menors d’edat
transitin o romanguin en espais públics durant l’horari escolar. A aquest efecte, la
Guàrdia Municipal sol·licitarà la seva identificació, esbrinarà quines són les
circumstàncies i els motius pels quals no és al centre d’ensenyament, i el conduirà al
seu domicili o en els casos d’escolarització al centre escolar on estigui inscrit, posant
en tot cas en coneixement dels seus pares o mares o tutors o tutores o guardadors
o guardadores i de l’autoritat educativa competent i dels educadors designats a
l’efecte, que el menor ha estat trobat fora del centre educatiu en horari escolar.
6. Sens perjudici que, d’acord amb el que es preveu en aquesta Ordenança, es puguin
acudir a fórmules de mediació per resoldre aquestes conductes, els pares i mares o
tutors i tutores o guardadors i guardadores seran responsables de la permanència
dels menors a la via pública i de la no assistència d’aquests als centres educatius.

Article 21. Elements probatoris dels agents de l’autoritat.
1. En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta
Ordenança, els fets constatats per agents de l’autoritat tenen valor probatori, d’acord
amb la normativa aplicable a l’efecte, sens perjudici d’altres proves que puguin
aportar els interessats.
2. Als expedients sancionadors que s’instrueixin, i amb els requisits que
corresponguin d’acord amb la legislació vigent, s’hi podran incorporar imatges dels
fets denunciats, ja sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics,
que permetin acreditar els fets recollits a la denúncia formulada d’acord amb la
normativa aplicable.
En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà, si s’escau, les autoritzacions
previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d’acord amb el principi de
proporcionalitat.
Article 22. Graduació de les sancions i imports mínims
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per
l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris
de graduació següents:
a) La gravetat de la infracció.
b) L’existència d’intencionalitat.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència.
e) La reiteració.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
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TÍTOL III. DISPOSICIONS COMUNS SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES
MESURES D’APLICACIÓ

ACTA DEL PLE

7. Tant els adolescents en situació de desescolarització o d’absentisme, com els seus
pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores, podran seguir un pla de
treball adient, supervisat pels Serveis Socials de l’Ajuntament.
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En aquests casos, quan concorri culpa o negligència, els pares i mares o tutors i
tutores o guardadors i guardadores incorreran en una infracció greu, i podran ser
sancionats amb multa de 300 euros. Tindrà la consideració d’infracció molt greu la
reincidència o reiteració en aquesta conducta i podran ser sancionats amb multa de
400 euros.

g) La naturalesa i el valor econòmic dels béns o productes oferts al comerç ambulant
no autoritzat, regulat al capítol sisè del Títol II.
2. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès, en el termini d’un any, més d’una
infracció d’aquesta Ordenança i ha estat declarada per resolució ferma. Hi ha
reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions
d’aquesta Ordenança o quan s’estan instruint altres procediments sancionadors per
infraccions d’aquesta Ordenança.
3. En la fixació de les sancions es tindrà en compte que, en tot cas, el compliment
de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment
de les normes infringides.
4. Quan, segons el previst en la present Ordenança, s’imposin sancions no
pecuniàries, siguin alternatives o obligatòries, la determinació del seu contingut i
durada es farà, també, tenint en compte principi de proporcionalitat i els criteris
enunciats en els paràgrafs anteriors.

Article 24. Concurrència de sancions
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi
hagi relació de causa a efecte, s’imposarà només sanció que resulti més elevada.
2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a la que refereix l’apartat anterior,
als responsables de dues o més infraccions imposaran les sancions corresponents a
cadascuna de les infraccions comeses llevat que s’apreciï identitat de subjectes, fets
i fonaments. En aquest darrer supòsit s’aplicarà el règim que sancioni amb major
intensitat, gravetat o severitat la conducta de la que es tracti.

ACTA DEL PLE

En el cas que, una vegada practicades les diligències d’investigació oportunes
adreçades a individualitzar la persona o persones infractores, no sigui possible
determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en
la comissió de la infracció la responsabilitat serà solidària.
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Article 23. Responsabilitat de les infraccions

1. Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el
pagament de les sancions de multa amb una reducció del trenta per cent de l’import
de la sanció que aparegui al butlletí de denúncia o en la notificació realitzada per
l’instructor de l’expedient, sempre que aquest pagament s’efectuï dins els 30 dies
naturals següents a la data d’aquesta notificació.
2. El pagament de l’import de la sanció de multa comportarà la terminació del
procediment, sens perjudici de presentar els recursos procedents.
Article 26. Apreciació de delicte o falta
1. Quan les conductes a que es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir
infracció penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial que correspongui
els antecedents necessaris de les actuacions practicades.
2. En el cas d’identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la
incoació d’un procés penal no impedirà la tramitació d’expedients sancionadors pels
mateixos fets, però la resolució definitiva de l’expedient només podrà produir-se en
cas d’arxiu provisional de les diligències o bé quan sigui ferma la resolució recaiguda
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Article 25. Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata

en l’àmbit penal, restant fins aleshores interromput el termini de prescripció. Els fets
declarats provats en via judicial vincularan l’autoritat competent per imposar la
sanció administrativa.
3. La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si
s’aprecia diversitat de fonament.
Article 27. Prescripció i caducitat
La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació administrativa sancionadora
general. No obstant, el termini de caducitat per als procediments abreujats serà de
6 mesos.
Article 28. Reparació de danys

2. Als efectes de l’establert a l’apartat anterior, quan s’escaigui, l’Administració
municipal tramitarà per la via d’execució subsidiària l’obligació de rescabalament que
procedeixi.

Iniciat l’expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les
mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del
procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el
compliment de la sanció que pogués imposar-se. Aquestes mesures podran consistir
en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial aplicable en cada
cas, i hauran de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció.
Disposició derogatòria

ACTA DEL PLE

Article 29. Mesures provisionals

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

1. La imposició de les sancions que corresponguin per l’incompliment d’aquesta
Ordenança no exonera la persona infractora de l’obligació de reparar els danys o
perjudicis causats, llevat que aquesta es substitueixi per l’execució de plans de treball
en benefici de la comunitat, supervisats pels Serveis Socials de l’Ajuntament.

Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals
que contradiguin la present Ordenança.

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a
referència la darrera d’aquestes publicacions.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.
El Sr. Ramon Manyé pren la paraula i celebra que s’hagi portat aquesta proposta a
votació, per esperada i agraeix l’esforç realitzat.
Diu que neix del consens perquè es va negociar amb tots els grups en Comissió i que
el resultat és molt bo.
VOTACIÓ
Per això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
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Disposició final

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de civisme i convivència
ciutadana.
SEGON.- Donar publicitat al present acord mitjançant la inserció del corresponent
edicte al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell
d’edictes de la Corporació, d’acord amb allò establert a l’article 63.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals. Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’haguessin
presentat al·legacions l’Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense
necessitat de cap nou tràmit.
5. Aprovació, si escau, de l’Ordenança municipal de soroll i vibracions.
1 Antecedents de fet

El 7 d’agost de 2020 el Secretari de l’Ajuntament emet informe sobre el procediment
a seguir.
El 7 d’agost de 2020 mitjançant Decret 504/2020 l’Alcaldia de l’Ajuntament del Morell
disposa la publicació al portal web de l'Ajuntament de l’anunci de consulta pública
per recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives.
Transcorregut el termini de consulta pública no s’ha aportat cap opinió, proposta o
suggeriment.
2 Fonaments de Dret

ACTA DEL PLE

El 7 d’agost de 2020 mitjançant Decret 499/2020 l’Alcaldia de l’Ajuntament del Morell
va incoar expedient per a l’aprovació d’una Ordenança municipal de civisme i
convivència ciutadana.
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El Ple de l’Ajuntament del Morell, en sessió de 27 de març de 2012, va aprovar el
mapa de capacitat acústica. És voluntat de l’Ajuntament del Morell comptar amb un
instrument normatiu que reguli més àmpliament aquesta matèria.

Vist que l’article 4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals regula la potestat d’ordenació dels ens
locals en l’àmbit de les seves competències.
Vista les competències municipals regulades a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i a l’article 66.3 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 22.2.d) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per l’article 52.2.d)
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Vista la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal de sorolls i vibracions, el tenor
literal de la qual és el següent:
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Vista la necessitat de regular les mesures i instruments municipals necessaris més
amplis que els vigents per prevenir i corregir la contaminació acústica, el que
afavorirà la convivència dels veïns i la millora de la seva qualitat de vida.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLLS I VIBRACIONS
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El soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que així es va
reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions Unides
sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972. En l’àmbit de la Unió
Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny
de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha obligat a un procés de
transposició de les seves normes al Dret intern dels estats membres. Els articles 43
i 45 de la Constitució estableixen el manament de tots els poders públics de protegir
la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la protecció davant la contaminació
acústica. Així, a escala estatal s’han promulgat la Llei 37/2003, de 17 de novembre,
del soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega pel que fa
a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre,
que la desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions
acústiques. A Catalunya, els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia estableixen el
dret de totes les persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació
i que les polítiques ambientals dels poders públics han de dirigir, entre d’altres
finalitats, a la reducció de les diferents formes de contaminació, mitjançant l’adopció
de les corresponents polítiques públiques. En aquest marc s’insereixen la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, el Decret
245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració de mapes
de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els annexos. Finalment,
pel que fa a l’Administració local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
garanteix als ens locals competències pròpies en la formulació i gestió de polítiques
per a la protecció del medi ambient, i aquesta atribució també es fa als articles 25
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i 66 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril. La present ordenança concreta els instruments jurídics, i també tècnics,
necessaris perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels
ciutadans i les ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de
vida, en un procés d’una creixent conscienciació ambiental.
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Dins el que coneixem con a contaminació ambiental, el soroll és un dels seus
components que els ciutadans i ciutadanes perceben de forma més directa, més quan
el desenvolupament de la nostra societat ha fet que el nivell sonor s’incrementi de
forma important, fins i tot, en els nuclis de població on la ciutadania desenvolupa la
seva vida familiar, social i econòmica.

Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte
L’Ordenança té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris
per prevenir i corregir la contaminació acústica.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Resten sotmesos a aquesta Ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de
construcció, relacions de veïnat, comportament ciutadà, o activitat de caràcter públic
o privat, incloses als annexos, susceptibles de generar contaminació acústica per
soroll, per vibracions o per soroll i vibracions.
Article 3. Definicions i índexs acústics

2. Índexs acústics
a. LAeq,T: nivell de pressió acústica contínua equivalent ponderat A, mesurat durant el
període T.
b. LAFmax: nivell màxim de pressió acústica ponderat A i integrat temporalment en
fast.
c. LAr: nivell d’avaluació de la pressió acústica avaluat per a un període de temps
especificat, que s’obté mitjançant mètodes de càlcul o de mesurament i, si escau, les
correccions que especifiquen els annexos.
d. Law: nivell d’avaluació de les vibracions que s’obté mitjançant mètodes de càlcul o
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1. Definicions
a. Activitat: qualsevol activitat industrial, comercial, de serveis, recreativa o
espectacle que sigui de titularitat pública o privada, i les derivades de les relacions
de veïnat.
b. Emissor acústic: qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o
comportament que generi soroll i/o vibracions.
c. Immissió a l’ambient exterior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions
que provenen d’un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre
receptor.
d. Immissió a l’ambient interior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions
que provenen d’un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis
contigus al receptor.
e. Índex de soroll: magnitud física que descriu el soroll ambiental
f. Mapa de capacitat acústica: instrument que assigna els nivells d’immissió fixats
com a objectius de qualitat en un territori determinat.
g. Nova construcció: edificació que, a l’entrada en vigor del Decret 176/2009, de 10
de novembre, no disposa de la llicència municipal preceptiva.
h. Període d’avaluació: període temporal al qual s’ha de referir l’avaluació acústica,
d’acord amb els annexos de l’Ordenança i la normativa de rang superior.
i. Soroll ambiental: el so exterior no desitjat o nociu generat per les activitats
humanes, inclòs el soroll emès pels mitjans de transport, pel trànsit rodat, ferroviari,
marítim i aeri, i pels emplaçaments de les activitats.
j. Valor límit d’immissió: nivell d’immissió màxim permès dins un període determinat.
k. Zona de sensibilitat acústica: part del territori que presenta una mateixa percepció
acústica.
La delimitació d’aquestes zones la fixa l’Ajuntament mitjançant el Mapa de capacitat
acústica.
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A l’efecte d’aquesta ordenança, s’entén per:

de mesurament.
e. Ld: índex de soroll diürn, indicador de soroll associat a la molèstia diürna.
f. Lden: índex de soroll dia-vespre-nit, indicador de soroll associat a la molèstia global.
g. Le: índex de soroll del vespre, indicador de soroll associat a la molèstia del vespre.
h. Ln: índex de soroll nocturn, indicador de soroll associat a la molèstia nocturna.
i. Kf: correcció per raó de components de baixes freqüències.
j. Kt: correcció per raó de components tonals.
k. Ki: correcció per raó de components impulsius.
l. L’nT,w: nivell global de pressió de soroll d’impacte estandarditzat.
m. DnT,A: diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, entre recintes interiors.
n. D2m,nT,ATr: diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, en façanes i en
cobertes, per a soroll.
Article 4. Drets i deures

Article 5. Zonificació acústica i mapa de capacitat acústica
El Mapa de capacitat acústica, duu a terme la zonificació acústica de les zones
urbanes, els nuclis de població i, si s’escau, les zones del medi natural, d’acord amb
l’establert a l’annex 1.
Article 6. Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA)
1. Prèvia elaboració d’un estudi tècnic que contingui la determinació dels nivells
d’immissió en l’ambient exterior mitjançant mesuraments, d’acord amb la legislació
vigent, i la descripció dels valors objecte de protecció, l’Ajuntament pot declarar
zones d’especial protecció de la qualitat acústica els parcs, zones enjardinades,
interiors d’illes, espais per a vianants o altres àrees de sòl urbà o urbanitzable similars
que reuneixin els requisits establerts per la legislació vigent i en els quals, per les
seves singulars característiques, es consideri convenient de conservar la seva
especial qualitat acústica.
2. La declaració ha d’incloure un pla específic de mesures que determini les
prescripcions necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb
els possibles usos i activitats admesos i per assegurar que no es sobrepassen els
valors límit d’immissió establerts per a aquestes zones.
3 L’Ajuntament pot promoure els convenis i acords de col·laboració necessaris amb
altres administracions i particulars per a l’adequat desenvolupament i execució del
Pla.
4. El Pla específic de mesures s’ha de revisar, d’acord amb el que disposen els
apartats 1 i 2, quan sigui necessari, per modificacions del planejament territorial o
urbanístic o per altres causes, per tal de mantenir la compatibilitat dels usos i la
qualitat acústica i els valors objecte de singular protecció.
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Capítol II. Gestió ambiental del soroll
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2. Tots els ciutadans tenen el deure d’observar les normes de conducta que, en relació
amb la contaminació acústica, determina la present ordenança.
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1. D’acord amb el que estableix la normativa per la qual es regula el dret d’accés a
la informació en matèria de medi ambient, l’Ajuntament ha de posar a disposició de
la població de manera clara, comprensible i fàcilment accessible, la informació
relativa a la contaminació acústica.

Article 7. Zones acústiques de règim especial (ZARE)
1. L’Ajuntament pot declarar zones acústiques de règim especial aquelles àrees en
les quals es comprovi que es superen els valors límit d’immissió en els termes
establerts per la legislació vigent, mitjançant un estudi tècnic elaborat a iniciativa de
l’Ajuntament o a petició d’un mínim del 50% dels veïns de la zona.
2. La declaració ha d’incloure un pla específic de mesures que determini les
prescripcions necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb
els possibles usos i activitats admesos i per assegurar que no es sobrepassen, a
l’interior dels habitatges, els valors límit d’immissió establerts.
3. L’Ajuntament pot promoure els convenis i acords de col·laboració necessaris amb
altres Administracions Públiques i particulars per a l’adequat desenvolupament i
execució del Pla.

Tota instal·lació, maquinària, activitat, incloses les derivades de les relacions de
veïnat, o comportament sotmès a l’Ordenança ha de respectar els valors límit
d’immissió acústica establerts en els annexos d’aquesta ordenança.
Article 9. Suspensió dels objectius de qualitat acústica
1. L’Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar la suspensió
provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una
zona acústica, d’acord amb els annexos 1 i 2.
2. Els titulars d’emissors acústics poden sol·licitar a l’Ajuntament, per raons
degudament justificades, que han d’acreditar-se en el corresponent estudi acústic, la
suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part
d’una zona o àrea acústica.
3. L’Ajuntament només pot acordar la suspensió provisional, prèvia valoració de la
incidència acústica, sempre que s’acrediti que les millors tècniques disponibles no
permeten el compliment dels objectius esmentats. L’Ajuntament ha de sotmetre la
suspensió a les condicions que s’estimin pertinents.
4. En el cas d’obres, el promotor o promotora ha de presentar, a més de l’estudi
acústic al qual fa referència l’apartat 2, un programa de vigilància acústica que
estableixi els mitjans per donar compliment a les condicions establertes a la
suspensió.
5. En el cas d’obres públiques d’infraestructures de titularitat de la Generalitat de
Catalunya, l’ens competent per a la suspensió dels objectius de qualitat acústica és
el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i de les obres de l’Administració general
de l’Estat, el Ministeri de Foment.

ACTA DEL PLE

Article 8. Valors límit
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Capítol III. Intervenció administrativa sobre els emissors acústics
Secció I. Normes generals

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

4. El Pla específic de mesures s’ha de revisar, d’acord amb el que disposa l’apartat 2,
quan sigui necessari, per modificacions del planejament territorial o urbanístic o per
altres causes, per tal de garantir el compliment dels seus objectius.

Article 10. Integració de la intervenció acústica en les actuacions ambientals
Les activitats sotmeses a intervenció ambiental susceptibles de generar sorolls,
vibracions o sorolls i vibracions han d’incloure en el projecte bàsic que ha
d’acompanyar la sol·licitud d’autorització ambiental o de llicència ambiental, o en la
documentació que ha d’acompanyar la comunicació a l’Ajuntament o la sol·licitud de
llicència d’obertura d’establiments, un estudi d’impacte acústic amb el contingut
mínim que determina l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny.
Article 11. Altres activitats
L’Ajuntament, de manera motivada, pot determinar que les activitats i instal·lacions
sotmeses a llicència d’obres o altres actes d’intervenció municipal que no requereixin
d’autorització, llicència o comunicació prèvia i susceptibles de generar sorolls i/o
vibracions hagin de presentar també un estudi d’impacte acústic amb el contingut
mínim que determina l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny.
Secció II. Activitats

I: nivell d’immissió entre 95 i 100 dB(A)
II: nivell d’immissió entre 90 i 94 dB(A)
III: nivell d’immissió entre 85 i 89 dB(A)
IV: nivell d’immissió inferior o igual a 84 dB(A)

2. Qualsevol activitat no compresa explícitament en l’annex 11 s’ha de classificar
per analogia amb les que es citen. Si l’activitat disposa de diferents espais o plantes,
s’ha de tenir en compte l’espai de màxima immissió a fi de classificar l’activitat en un
dels 4 grups. Si això no fos possible, els Serveis Tècnics Municipals han de decidir la
classificació en funció de la documentació aportada per l’activitat.
3. Si el nivell d’immissió d’una activitat es situa per sota del límit inferior establert
pel grup que li correspongui, aquesta, prèvia justificació tècnica suficient, es pot
classificar en el grup que inclogui el nivell d’immissió justificat.
4. S’entén per nivell d’immissió el nivell sonor màxim LAeq,60s que es genera dins de
l’activitat, mesurat en un lloc representatiu degudament justificat. En els locals de
pública concurrència s’ha de mesurar a la part central de la zona de públic on hi hagi
el major nivell sonor i amb tots els serveis a ple rendiment.
Article 13. Requeriments tècnics per a les activitats
1. Les activitats incloses als grups I, II , III i les activitats de restauració del grup IV,
que estiguin ubicades en edificis i en contigüitat amb ús residencial han de complir
els valors mínims d’aïllament acústic al soroll aeri establerts a l’annex 8, i, en tot
cas, han de disposar de l’aïllament necessari per garantir als habitatges més afectats
el compliment dels valors límits d’immissió establerts als annexos 3 i 4.
Les activitats recreatives de pública concurrència i totes les que puguin transmetre
soroll d’impacte via estructural en contigüitat amb ús residencial, dels grups I, II, III
i IV, han de complir els valors mínims d’aïllament acústic al soroll d’impacte establerts
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Grup
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1. Des d’un punt de vista acústic, les activitats, d’acord amb el que estableix l’annex
11 i, en qualsevol cas, en funció del nivell d’immissió dins del seu recinte, es
classifiquen en algun dels grups següents:
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Article 12. Classificació

a l’annex 8. L’aïllament respecte a locals amb usos no residencials ha de ser el
necessari per garantir el compliment dels valors límit d’immissió establerts als
annexos 3 i 4.
2. Els tancaments com ara portes d’accés, persianes metàl·liques o altres, han d’estar
en bon estat de manteniment i han de disposar de les mesures correctores adequades
per evitar la transmissió de soroll i/o vibracions.
3. A més del que disposen els apartats anteriors, les activitats han de complir amb
els requeriments tècnics següents, els quals també han d’estar especificats a l’estudi
d’impacte acústic:
a. Grup I:
- L’activitat s’ha de dur a terme amb les portes i finestres tancades, ha
de disposar dels elements de ventilació adequats i amb les mesures
esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit
establerts.

b. Grup II:
- L’activitat s’ha de dur a terme amb les portes i finestres tancades, ha
de disposar dels elements de ventilació adequats, i amb les mesures
esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit
establerts.
A més, les activitats recreatives han de disposar de:
- Doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició
tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment
l’aïllament en façana en els moments d’entrada i sortida del públic.
- Quan es disposi d’equip de so, limitador-enregistrador, d’acord amb
l’establert a l’annex 10, per tal d’assegurar que no es superin els
valors límit establerts, ni els 94 dB(A) de nivell d’immissió màxim.
c. Grup III:
- L’activitat s’ha de dur a terme amb les portes i finestres tancades, ha
de disposar dels elements de ventilació adequats, i amb les mesures
esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit
establerts.
- La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de
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- Doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició
tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment
l’aïllament en façana en els moments d’entrada i sortida del públic.
- Quan es disposi d’equip de so, limitador-enregistrador, d’acord amb
l’establert a l’annex 10 per tal d’assegurar que no se superin els valors
límit establerts, ni els 100 dB(A) de nivell d’immissió màxim.
- Els titulars de les activitats són responsables de vetllar perquè els
usuaris no produeixin molèsties al veïnat. En el cas que les seves
recomanacions no siguin ateses, han d’avisar al Servei de Guàrdia
Municipal als efectes corresponents. En tots aquells casos en què s’hagi
comprovat l’existència reiterada de molèsties al veïnat, l’Ajuntament
pot imposar al titular de l’activitat l’obligació de disposar, com a mínim,
d’una persona encarregada de la vigilància a l’exterior de l’establiment.

ACTA DEL PLE

A més, les activitats recreatives han de disposar de:

reproducció de so dels bars, bars – restaurant o restaurants serà de 80
dB(A) mesurats a un metre de distància de la font.
d. Grup IV:
- Quan l’activitat es dugui a terme amb portes o finestres obertes, el
nivell sonor generat a l’interior de l’activitat no ha de superar el nivell
de soroll ambiental del carrer.
- La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de
reproducció de so dels bars, bars – restaurant o restaurants serà de 75
dB(A) mesurats a un metre de distància de la font.
e. En els casos que es consideri oportú, l’Ajuntament pot exigir la instal·lació
d’un limitador-enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no
se superin els nivells d’immissió a l’interior del local.

1. L’horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de
productes, contenidors, materials de construcció o similars comprèn de les 7:00 h a
les 23:00 h, excepte en els polígons industrials i sempre que no s’afecti habitatges.
2. Els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i distribució de mercaderies s’han
de condicionar per evitar la transmissió de soroll.
3. L’Ajuntament pot autoritzar, de manera excepcional, la càrrega o descàrrega de
materials a les empreses o comerços que justifiquin tècnicament la impossibilitat
d’adaptar-se als horaris establerts en l’apartat anterior, sempre que es garanteixi el
compliment dels valors límit d’immissió acústica.
4. Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega són responsables del personal
que realitza aquestes tasques, que les han de dur a terme fent el menor impacte
sonor possible.
Secció III. Activitats a l’aire lliure
Article 15. Disposició de caràcter general
1. Les terrasses, fires d’atraccions, mercats, parades de venda ambulant, espantalls
acústics i totes les altres activitats a l’aire lliure que tinguin una incidència acústica
significativa han de disposar d’autorització municipal expressa, la qual ha
d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la seva possible incidència a la
via pública segons la zona on tinguin lloc.
2. A les terrasses d’ús públic, la instal·lació de qualsevol mena d’element acústic
extern o de megafonia, així com la realització d’actuacions en viu, han de disposar
d’autorització expressa.
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Article 14. Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies
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5. Per raons d’insonorització o condicionament acústic es pot permetre disminuir 10
cm l’alçaria entre forjats, sempre que l’alçària inicial estigui d’acord amb la normativa
d’aplicació.
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4. Els controls inicials i/o els controls periòdics, han de certificar el compliment de les
mesures atenuadores projectades que assegurin el compliment dels requeriments
establerts i garantir el compliment dels valors límit d’immissió tant en ambient
exterior com interior que siguin d’aplicació.

3. Els envelats i les discoteques a l’aire lliure han de disposar d’un limitadorenregistrador, d’acord amb l’establert a l’Annex 10 per tal d’assegurar que no es
superin els valors límit establerts.
Article 16. Activitats festives i altres actes a la via pública
1. Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o d’altres
manifestacions populars d’organització pública o privada realitzades a la via pública
o en altres espais a l’aire lliure, així com els actes cívics, culturals, reivindicatius,
esportius, recreatius excepcionals, fires d’atraccions, mítings i tots els altres que
tinguin un caràcter semblant, han de disposar d’autorització municipal expressa, la
qual ha d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la possible incidència
dels sorolls a la via pública segons la zona on tinguin lloc.
2. Les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so han
d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (L Aeq,60s) als indrets
d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.

Article 17. Instal·lacions amb sistemes de megafonia
1. L’horari de funcionament dels sistemes de megafonia i els equips de música
amplificada de les instal·lacions a l’aire lliure, tant públiques com privades, comprèn
entre les 8:00 hores i les 23:00 hores els dies laborables de dilluns a divendres i
entre les 9:00 hores i les 23:00 h els dissabtes, diumenges i festius.
2. Aquests sistemes han de ser direccionals, i han d’estar orientats cap a les
instal·lacions. S’han d’utilitzar de manera adequada i respectuosa tant en el volum
com en la freqüència.

ACTA DEL PLE

4. En cas d’incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats
anteriors, i sens perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció,
l’Ajuntament pot adoptar les mesures necessàries, inclosa la suspensió de l’activitat.
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3. En els casos que es consideri oportú, l’Ajuntament pot exigir la instal·lació d’un
limitador-enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no es superin
els nivells d’immissió.

Article 18. Espectacles pirotècnics
Els espectacles pirotècnics i l’ús de petards s’han de dur a terme, com a mínim, a
200 metres de distància dels edificis hospitalaris o espais que l’Ajuntament consideri
que cal preservar.
Secció IV. Relacions de veïnat i comportament ciutadà
Article 19. Comportament ciutadà
1. Els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris, com ara
amb tancaments de porta bruscs, crits, música molt alta, celebració de festes,
funcionament d’electrodomèstics sorollosos o altres comportaments similars.
Entre les 21:00 hores de la nit i les 8:00 hores de l’endemà no és permès l’ús
d’aparells domèstics sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions,

Codi Validació: 47EY7SG9HNQN49DZMPGN2466Z | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 94

3. En tot cas, no es poden superar els valors límit d’immissió establerts.

manipulació de materials o canvi de mobles o qualsevol altra activitat que pugui
pertorbar el descans aliè, sempre que aquests usos o activitats incideixin en l’espai
públic.
2. L’avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en volum o intensitat
pel causant del soroll (veus, cops, arrossegar mobles, televisors, gramoles o altres
equips de so...) i no sigui possible el seu mesurament amb sonòmetre, l’ha de
realitzar l’inspector municipal o el Servei de Guàrdia Municipal amb criteris
d’intencionalitat i de proporcionalitat per volum alt, de manera que aquests es puguin
considerar com a excessius.
3. En els espais públics, com ara els parcs, no s’han de posar en funcionament equips
de so o similars que puguin generar un impacte acústic significatiu en els voltants, a
excepció de les activitats a l’aire lliure regulades a la Secció III.
4. El comportament dels ciutadans a la via pública i a les zones de pública
concurrència i a l’interior dels vehicles de servei públic s’ha de mantenir dins dels
límits de la pacífica convivència en el respecte als drets de les altres persones.

Article 21. Vehicles de motor i ciclomotors
1. Els propietaris i els usuaris de tota classe de vehicles de motor i ciclomotors han
de mantenir en bones condicions de funcionament els elements susceptibles de
produir molèsties per sorolls a fi que l’emissió acústica del vehicle amb el motor en
marxa no excedeixi els valors límit d’emissió establerts per l’annex 6, i,
especialment, no poden:
a. Fer ús de llurs dispositius acústics en tot el terme municipal, excepte en cas
de perill immediat d’accident i sempre que l’avís no pugui fer-se per cap altre
mitjà.
b. Forçar les marxes dels vehicles produint sorolls molestos, com ara fer
acceleracions innecessàries o forçar el motor en circular en pendents.
c. Utilitzar dispositius que puguin anul·lar o reduir l’acció del silenciador, així
com circular amb vehicles amb silenciador incomplet, inadequat o deteriorat,
produint un soroll innecessari.
d. Donar voltes innecessàriament a les illes d’habitatges, fer acceleracions,
viratges i derrapades, així com qualsevol soroll produït per l’ús inadequat, tant
si es fa en espai públic com privat, molestant al veïnat.
e. Fer funcionar els equips de música dels vehicles a un volum elevat amb les
finestres obertes, audible a l’exterior del vehicle.
f. Romandre amb el vehicle aturat i el motor en marxa a la via pública o a
d’altres espais públics, durant més de dos minuts, llevat de situacions de
congestió del trànsit.
g. Estacionar vehicles, com ara camions frigorífics, en els quals resten en
funcionament equips de refrigeració o similars, en zones urbanitzades d’ús
residencial, durant el període nocturn.
2. L’Ajuntament pot dur a terme controls dels nivells d’emissió sonora dels vehicles
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Secció V. Vehicles de motor i ciclomotors
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Els propietaris o posseïdors dels animals domèstics en són responsables i han d’evitar
que aquests pertorbin la vida dels veïns, amb crits, cants, sons i ni cap altre tipus de
soroll, tant si es troben a l’interior de l’habitatge com a terrasses o patis interiors, en
especial des de les 21:00 hores fins a les 8:00 hores.
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Article 20. Animals de companyia

de motor i ciclomotors, complementaris als que realitzen les Inspeccions Tècniques
de Vehicles. En aquests controls s’ha de comprovar, entre d’altres aspectes, que els
tubs d’escapament instal·lats siguin els homologats, i estiguin en bones condicions
d’ús. En cas contrari, el titular del vehicle no podrà circular pel municipi mentre no
l’hagi substituït per un dispositiu homologat.
Article 22. Vehicles destinats a serveis d’urgències
Els conductors dels vehicles destinats a serveis d'urgències només han d’utilitzar els
dispositius de senyalització acústica d'emergència en els serveis d’urgència extrema
i quan la senyalització lluminosa resulti insuficient. En són responsables en cas
contrari.
Secció VI. Sistemes d’avís acústic
Article 23. Condicions de funcionament

3. La regulació dels sistemes d’avis acústic s’ha d’ajustar al que preveu l’annex 9.
4. Els tocs de campanes en cap cas poden contravenir la legislació vigent.
Article 24. Funcionament anormal
Quan l’anormal funcionament d’un sistema d’avís acústic produeixi molèsties al
veïnat i no sigui possible localitzar al titular de la instal·lació, l’Administració municipal
pot desmuntar i retirar el sistema. Els costos originats per aquesta operació són a
càrrec del titular de la instal·lació, d’acord amb el disposat per l’ordenança fiscal.

ACTA DEL PLE

2. Llevat circumstàncies excepcionals no és permès fer sonar durant el període
nocturn elements d’avís, com ara sirenes o alarmes.
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1. Qualsevol sistema d’alarma i sirenes o qualsevol altre sistema d’avís acústic que
emeti a l’exterior o a l’interior de zones comunes, d’equipaments o de vehicles, s’ha
de mantenir en perfecte estat de funcionament per evitar que s’activin per causes
injustificades.

Secció VII. Construccions

1. Per a l’execució de projectes de noves construccions, reconversió d’antiga
edificació i obres de gran rehabilitació destinades a habitatges, usos hospitalaris,
educatius o culturals, l’Ajuntament ha de facilitar el nivell d’avaluació Ld, o establir la
manera d’obtenir-lo.
2. El projecte bàsic i la seva execució han de garantir que l’aïllament acústic de la
façana asseguri el compliment dels objectius de qualitat acústica d’aplicació.
3. Caldrà justificar en els supòsits indicats en l’apartat 1, si s’escau, el compliment
de les mesures d’aïllament de les façanes.
Article 26. Treballs a la construcció
1. Els responsables de les obres han d’adoptar les mesures oportunes per evitar que
els nivells sonors produïts per aquestes, així com els generats per la maquinària
auxiliar utilitzada, superin els objectius de qualitat acústica de la zona on es realitzen,
fins i tot, si fos necessari, mitjançant la instal·lació de silenciadors acústics, el
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Article 25. Aïllament acústic a les façanes

tancament de la font sonora o la seva ubicació a l’interior de l’estructura en
construcció un cop que l’estat de l’obra ho permeti.
2. L’horari de treball, com de la utilització de maquinària, ha d’estar comprès entre
les 08:00 hores i les 20:00 hores, de dilluns a dissabte.
3. L’horari de treball, com d’utilització de maquinària, els dies festius, quedarà
subjecte a la normativa laboral i administrativa i en tot cas s’iniciarà a les 09:00 hores
i finalitzarà a les 19:00 hores.
4. S’exceptuen del compliment de les franges horàries que estableix el paràgraf
anterior les obres que s’hagin d’executar, amb caràcter d’urgència, per al
restabliment de serveis essencials, com ara el subministrament d’electricitat, aigua,
gas o telèfon, i els serveis relacionats amb les noves tecnologies de la informació,
així com les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les
persones o els béns, i les que, per les característiques que els són pròpies, no poden
executar-se durant el dia.

Article 27. Instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i ventilació
1. Els equips d’aire condicionat, refrigeració o aireig o similars, s’han d’instal·lar
d’acord amb el que estableixi la normativa vigent, i no han de superar el valors límit
establerts.
2. Si aquests tipus d’instal·lacions són susceptibles d’ocasionar impacte acústic
significatiu al seu entorn, s’han de projectar i instal·lar sistemes correctors acústics
que assegurin el compliment dels valors límit establerts.
3. Els instal·ladors i els propietaris són els responsables de la col·locació correcta de
les instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i ventilació, tant pel que fa
a la ubicació, com al funcionament, i el compliment dels valors límit establerts.
Article 28. Ús i funcionament de les instal·lacions comunitàries, auxiliars i/o
complementàries de l’edificació
La comunitat de propietaris, i, si s’escau, els usuaris de les instal·lacions
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a. Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública han de tenir un nivell
de potència sonora de com a màxim 90 dB PWL i el seu espectre no ha de
presentar components tonals. En el cas que l’obra tingui una durada superior
a un mes, s’han de substituir per una escomesa elèctrica, excepte en les obres
d’urbanització.
b. Els motors de combustió han d’anar equipats amb silenciadors de gasos de
combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.
c. Els motors de les màquines s’han d’aturar quan aquestes no s’utilitzin.
d. Els compressors i la resta de maquinària sorollosa situada a menys de 50
metres d’edificis ocupats o situats a l’exterior de les obres han de funcionar
amb el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel
fabricant, bé amb posterioritat, per amortir els sorolls. e. Els martells
pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d’un mecanisme silenciador de
l’admissió i expulsió de l’aire.

ACTA DEL PLE

Especialment:
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5. La maquinària i els equips que s’utilitzen en les obres públiques i en la construcció
han de ser tècnicament els menys sorollosos i l‘ús ha de ser el més adequat per reduir
la contaminació acústica generada.

comunitàries, com ara ascensors, portes metàl·liques, maquinària, i d’altres similars
, han d’assegurar-ne el manteniment i bon funcionament, per tal que aquestes no
superin els valors límit d’immissió de soroll i/o vibracions indicats als annexos 3, 4
i 7.
Capítol IV. Inspecció, control i règim sancionador
Secció I. Inspecció i control
Article 29. Denúncies
1. Les denúncies donen lloc a les actuacions d’inspecció i control corresponents per
tal de comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si s'escau, a la incoació de
l'expedient sancionador corresponent.
2. La denúncia, verbal o escrita, ha de contenir les dades necessàries perquè els
òrgans municipals competents puguin realitzar la comprovació corresponent.

2. El responsable i el titular de la font emissora resten obligats a permetre el seu
accés dins de l’activitat per tal de dur a terme la visita d’inspecció, a posar en
funcionament les fonts emissores en la manera que se’ls indiqui, per tal de dur a
terme mesuraments acústics i les comprovacions necessàries.
3. Els conductors de vehicles de motor estan obligats a facilitar la comprovació dels
nivells d’emissió sonora del vehicle als vigilants municipals.
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1. L’actuació inspectora pot ser realitzada pels Serveis Tècnics Municipals, pel Servei
de Guàrdia Municipal o per personal d’entitats supramunicipals, en funcions
d’assistència tècnica al municipi que gaudiran del caràcter d’agents de l’autoritat, i,
en conseqüència, poden accedir, d’acord amb la legislació vigent, a les instal·lacions
o dependències, de titularitat pública o privada, i amb la col·laboració, si escau, del
personal d’Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica o tècnics habilitats per
a la realització de mesures de soroll.

ACTA DEL PLE

Article 30. Inspecció

El personal designat per dur a terme les inspeccions té, entre d’altres, les funcions
següents:
a. Accedir, prèvia identificació i amb les autoritzacions que siguin pertinents,
en el seu cas, a les instal·lacions, maquinàries, activitats o àmbits generadors
o receptors de fonts de contaminació acústica.
b. Requerir la informació i la documentació administrativa que autoritzi les
activitats i instal·lacions objecte de la inspecció.
c. Procedir al mesurament, avaluació i control necessaris per a comprovar el
compliment de les disposicions vigents i les condicions de l’autorització que
tingui la instal·lació, maquinària, activitat o comportament.
d. Aixecar acta de les actuacions realitzades en l’exercici d’aquestes funcions.
e. Proposar les mesures de caràcter preventiu o cautelar que estiguin
previstes en aquesta ordenança o la legislació sectorial que sigui d’aplicació.
Article 32. Acta de la inspecció
1. De les comprovacions efectuades en el moment de la inspecció s’ha aixecar una
acta, com ara els models de l’annex 13, una còpia de la qual s’ha de lliurar al titular
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Article 31. Funció dels inspectors

o persona responsable de l’activitat, indústria, vehicle o domicili on s’ha dut a terme
el mesurament. L’acta pot donar lloc, si escau, a la incoació del corresponent
expedient sancionador.
2. A l’acta, en el cas dels vehicles de motor i ciclomotors, hi ha de constar el resultat
de la inspecció, en els termes de favorable, desfavorable o molt desfavorable, segons
el que preveu l’annex 6.
Secció II. Règim sancionador
Article 33. Classificació d’infraccions
1. Són infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen a les
disposicions d’aquesta Ordenança.
2. Les infraccions de la normativa reguladora de la contaminació acústica es
classifiquen en lleus, greus i molt greus, d’acord amb la tipificació establerta per
l’article 34.

2. Són infraccions greus:
a. Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit
d’immissió que estableixen els annexos 3 i 4.
b. Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit
d’emissió que estableix l’annex 6.
c. Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit
d’immissió que estableix l’annex 7.
d. Fer circular vehicles de motor amb silenciadors ineficaços, incomplets,
inadequats o deteriorats.
e. Incomplir les condicions imposades en l’autorització administrativa.
f. Incomplir els requeriments municipals de correcció de les deficiències
observades.
g. Impedir o obstruir l’actuació inspectora quan no es donen les circumstàncies
que estableix la lletra d de l’apartat 3.
h. Subministrar informació o documentació falsa, inexacta o incompleta.
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a. Superar en un màxim de 5 unitats els valors límit d’immissió que
estableixen els annexos 3 i 4.
b. Superar en un màxim de 5 unitats els valors límit d’emissió establerts per
l’annex 6.
c. Superar en un màxim de 5 unitats els valors límit d’immissió que estableix
l’annex 7.
d. No comunicar a l’Administració competent de les dades requerides per
aquesta dins dels terminis establerts.
e. La instal·lació i comercialització d’emissors acústics sense adjuntar-hi
informació sobre els seus índexs d’emissió, quan aquesta informació sigui
exigible d’acord amb la normativa aplicable.
f. Molestar i dur a terme activitats amb sorolls innecessaris que, per raons de
relacions de veïnatge, pertorbin la qualitat de vida dels veïns i les veïnes a les
vies públiques i altres espais de concurrència pública, i als espais privats,
recollides als articles 19 i 20, i per a les quals no es pugui establir el nivell
d’immissió.
g. Qualsevol altra infracció no tipificada expressament com a infracció greu o
molt greu.

ACTA DEL PLE

1. Són infraccions lleus:
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Article 34. Tipificació

i. Reincidir en la comissió d’infraccions de caràcter lleu en el termini de dos
anys.

La responsabilitat administrativa per les infraccions d’aquesta Ordenança correspon:
a. Al titular de l’autorització administrativa, quan es tracti d’activitats
considerades per aquesta Ordenança sotmeses a règim d’autorització.
b. A la persona propietària del focus emissor o la persona causant del soroll
en la resta de supòsits.
Article 36. Mesures provisionals
1. L’òrgan administratiu competent per a resoldre el procediment sancionador, en cas
d’urgència i abans de l’inici del procediment, quan la producció de sorolls i vibracions
superi els nivells establerts per a la tipificació com a falta greu o molt greu o davant
l’incompliment reiterat dels requeriments dirigits a l’adopció de mesures correctores,
pot adoptar les mesures provisionals següents:
a. Mesures de correcció, seguretat i control dirigides a impedir la continuïtat
de l’acció productora del dany.
b. El precintament del focus emissor.
c. La clausura temporal, total o parcial de l’establiment.
d. La suspensió temporal de l’autorització que habilita per a l’exercici de
l’activitat.
2. Les mesures establertes per l’apartat 1 s’han de ratificar, modificar o aixecar en el
corresponent acord d’inici del procediment administratiu sancionador, que s’ha
d’efectuar en els quinze dies següents a l’adopció de l’acord.
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Article 35. Responsabilitat
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a. Superar en més de 10 unitats els valors límit d’immissió que estableixen els
annexos 3 i 4.
b. Superar en més de 10 unitats els valors límit d’emissió que estableix l’annex
6.
c. Superar en més de 10 unitats els valors límit d’immissió que estableix
l’annex 7.
d. Impedir o obstruir l’actuació inspectora de manera que retardi l’exercici de
les seves funcions.
e. Posar en funcionament focus emissors quan se n’hagi ordenat el
precintament o la clausura.
f. Incomplir les obligacions derivades de l’adopció de mesures provisionals
establertes a l’article 36.1.a i 36.1.d.
g. Incomplir les normes que estableixin requisits relatius a la protecció de les
edificacions contra el soroll, quan es posi en perill greu la seguretat o la salut
de les persones.
h. Superar els valors límit d’immissió establerts a les zones d’especial
protecció de la qualitat acústica (ZARE) i de les zones acústiques de règim
especial (ZARE).
i. Superar els valors límit d’immissió aplicables, quan s’hagi produït un dany o
afectació greu per al medi ambient o s’hagi posat en perill la seguretat o salut
de les persones.
j. Reincidir en la comissió d’infraccions de caràcter greu en el termini de dos
anys.

ACTA DEL PLE

3. Són infraccions molt greus:

3. Les mesures establertes per l’apartat 1 poden ésser adoptades per l’òrgan
competent per iniciar l’expedient en qualsevol moment, un cop iniciat el procediment
sancionador, per tal d’assegurar l’eficàcia de la resolució final.
Article 37. Sancions
1. Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança es sancionen d’acord amb els
límits següents:
a. Infraccions lleus, fins a 900 euros.
b. Infraccions greus, des de 901 fins a 12.000 euros.
c. Infraccions molt greus, des de 12.001 fins a 300.000 euros.

Article 38. Gradació de les sancions
1. Les sancions establertes per aquesta Ordenança es graduen tenint en compte els
criteris següents:
a. L’afectació de la salut de les persones.
b. La naturalesa dels perjudicis causats.
c. L’alteració social causada per la infracció.
d. La capacitat econòmica de l’infractor.
e. El benefici derivat de l’activitat infractora.
f. L’existència d’intencionalitat.
g. La reincidència i la participació.
h. L’efecte que la infracció produeix sobre la convivència de les persones, en
els casos de relacions de veïnatge.
2. A l’efecte d’aquesta Ordenança, es considera reincidència la comissió de més d’una
infracció de la mateixa naturalesa en un període de dos anys, declarada per resolució
ferma en via administrativa.
Article 39. Procediment
El procediment per imposar les sancions establertes per aquesta Ordenança es regeix
per les normes de procediment administratiu vigents a Catalunya.
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4. La resolució que posa fi al procediment sancionador pot acordar, a més de la
imposició de la sanció pecuniària que correspongui, l’adopció de mesures correctores
i la indemnització per danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’actuació
infractora.

ACTA DEL PLE

3. La comissió d’infraccions molt greus, excepte per a les lletres f), g), h) i i) de
l’article 34.3, pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la
suspensió temporal de l’activitat durant un termini superior a sis mesos o amb
caràcter definitiu, la retirada temporal o definitiva de l’autorització i el precintament
dels focus emissors. La comissió d’infraccions molt greus incloses en les lletres f), g),
h) i i) de l’article 34.3, pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui,
la suspensió temporal de l’activitat, total o parcial, d’entre 2 i 5 anys, i la retirada
temporal de l’autorització entre 1 any i 1 dia i 5 anys.
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2. La comissió d’infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària que
correspongui, la suspensió temporal de l’activitat durant un termini no superior a sis
mesos i el precintament dels focus emissors.

Article 40. Multes coercitives
En cas d’incompliment de les obligacions derivades dels requeriments formulats a
l’empara del que estableix aquesta Ordenança, es poden imposar multes coercitives
fins a la quantia màxima de 600 euros i amb un màxim de tres de consecutives.
Article 41. Diagnòstic i mesures cautelars per als vehicles de motor i ciclomotors

Article 42. Òrgans competents
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a. Favorable, quan el resultat de la inspecció determini que el nivell de soroll
és igual o inferior al permès.
b. Desfavorable, quan el resultat de la inspecció determina la comissió d’una
infracció lleu o greu. En aquest cas:
1. Els agents municipals han de lliurar una còpia de l’acta d’inspecció i
la còpia de la denúncia al conductor del vehicle i l’han de requerir
perquè es torni a presentar amb el vehicle abans de 15 dies a
l’Ajuntament amb la finalitat de poder realitzar un nou mesurament del
nivell de soroll, o bé presentar una certificació del nivell de soroll
mesurat emesa per la inspecció tècnica de vehicles.
2. Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat de nou el vehicle
o bé el nou mesurament del nivell de soroll supera els límits establerts,
s’ha d’iniciar el procediment sancionador i adoptar les mesures
indicades pel supòsit de diagnòstic molt desfavorable.
c. Molt desfavorable: Quan el resultat de la inspecció determini la comissió
d’una infracció molt greu. En aquest cas:
1. Els agents han d’intervenir el permís o llicència de circulació del
vehicle i lliurar en la seva substitució un volant en el qual es reflecteixi
la matrícula del vehicle, a l’únic efecte de dur-lo a un taller de reparació
i abans de 15 dies presentar-se davant els serveis competents, per fer
la comprovació de la reparació. En cap cas pot circular en horari
nocturn.

ACTA DEL PLE

El resultat de la inspecció per als vehicles de motor i ciclomotors pot ser:

Article 43. Prescripció
1. En les infraccions continuades, el termini de prescripció començarà a comptar a
partir del moment en què finalitzi l’última infracció, i en les infraccions permanents,
a partir del moment en què s’elimini la situació il·lícita.
2. Les infraccions prescriuen en els terminis següents:
a. Infraccions molt greus, al cap de tres anys.
b. Infraccions greus, al cap de dos anys.
c. Infraccions lleus, al cap de 6 mesos.
3. Les sancions prescriuen en els terminis següents:
a. Les sancions imposades per faltes molt greus, al cap de tres anys.
b. Les sancions imposades per faltes greus, al cap de dos anys.
c. Les sancions imposades per faltes lleus, al cap d’un any
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La competència per a la imposició de les sancions per infracció de les normes
establertes en aquesta ordenança correspon a l’Alcalde.

Disposició addicional Primera
En previsió dels avenços tecnològics o l’aprovació de noves normes, els procediments
de mesurament i avaluació establerts en aquesta Ordenança, poden ser modificats a
partir d’una proposta aprovada en el Ple municipal.
Disposició addicional Segona
Les mesures de soroll que s’hagin de realitzar, sigui per les actuacions de control que
d’ofici determini l’Ajuntament o derivades de l’actuació inspectora, podran ser
realitzades pels tècnics municipals designats a aquest efecte, pels vigilants
municipals o per personal d’entitats supramunicipals, en funcions d’assistència
tècnica al municipi, sense perjudici, que atesa la especialització que requereixen, els
mesuraments siguin auxiliats per personal tècnic d’Entitats de Prevenció de la
Contaminació Acústica o tècnics habilitats per a la realització de mesures de soroll.
Disposició derogatòria
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Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposin, contradiguin o
resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta Ordenança.

Annex 1. Qualitat acústica del territori. Mapes de capacitat
1. Àmbit d’aplicació
Aquest annex s’aplica al conjunt d’emissors que incideixen a les zones de sensibilitat
acústica delimitades segons la capacitat acústica del territori i establertes en els
mapes de capacitat acústica.
2. Objectius de qualitat
El mapa de capacitat acústica estableix la zonificació acústica del territori i els valors
límit d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica:
Valors límit d'inmissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Ld (7h 21h)

le (21 h - 23
h)

Ln (23 h a 7
h)

-

-

-

55

55

45

(A3) Habitatges situats al medi rural

57

57

47

(A4) Predomini del òl d'ús residencial
ZONA DE SENSIBILITAT ACUSTICA
MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport
existents
(B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent a
(C1)

60

60

50

65

65

55

65

65

55

(B3) Arees urbanitzades existents afectades per
sol d'ús industrial
ZONA DE SENSIBILITAT ACUSTICA BAIXA
(C)

65

65

55

(C1) Usos recreatius i d'espectacles

68

68

58

(C2) Predomini de sòl d'ús industrial

70

70

60

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes
generals d'infraestructures de transport o altres
equipaments públics
Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit,
respectivament.
En les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2),
i per a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió
s’incrementa en 5 dB(A).
a) Zona de sensibilitat acústica alta (A)
- (A1) Espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa
Natura 2000 o altres espais protegits que pels seus valors naturals
requereixen protecció acústica. També s’hi inclouen les zones tranquil·les a
camp obert que es pretén que es mantinguin silencioses per raons turístiques,
de preservació de paisatges sonors o de l’entorn. En qualsevol cas, s’han de

-
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(A1) Espais d'interès natural i altres
(A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i
cultural

ACTA DEL PLE

ZONA DE SENSIBILITAT ACUSTICA ALTA (A)

tenir en compte les activitats agrícoles i ramaderes existents. Els seus valors
límit d’immissió poden ser més restrictius que els de les restants àrees de la
zona de sensibilitat acústica alta i poden ser objecte de declaració com a zones
d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA).
- (A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis,
biblioteques, auditoris o altres usos similars que demanin una especial
protecció acústica. S’hi inclouen els usos sanitaris, docents i culturals que
demanin, a l’exterior, una especial protecció contra la contaminació acústica,
com les zones residencials de repòs o geriatria, centres de dia, les grans zones
hospitalàries amb pacients ingressats, les zones docents, com campus
universitaris, zones d’estudi i biblioteques, centres de recerca, museus a l’aire
lliure, zones de museus i d’expressió cultural i altres assimilables.

- (B1) Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o
infraestructures de transport existents
- (B2) Àrees amb predomini de sòl d’ús terciari Inclouen els espais destinats
amb preferència a activitats comercials i d’oficines, espais destinats a
restauració, allotjament i altres, parcs tecnològics amb exclusió d’activitats
productives en gran quantitat, incloent-hi les àrees d’estacionament
d’automòbils que els són pròpies i totes aquelles activitats i espais diferents
dels esmentats en (C1).
- (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial Inclouen
els espais d’ús predominantment residencial existents afectats per zones de
sòl d’ús industrial també existents, com ara polígons industrials o d’activitats
productives en gran quantitat, que per la seva situació no és possible el
compliment dels objectius fixats per a una zona (B1).
c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C)
- (C1) Àrees amb predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i d’espectacles
Inclouen els espais destinats a recintes firals amb atraccions recreatives, llocs
de reunió a l’aire lliure, espectacles, i altres assimilables.
- (C2) Àrees amb predomini de sòl d’ús industrial Inclouen tots els espais del
territori destinats o susceptibles de ser utilitzats per Ordenança reguladora del
soroll i les vibracions Model A 24 als usos relacionats amb les activitats
industrials i portuàries amb llurs processos de producció, els parcs
d’abassegament de materials, els magatzems i les activitats de tipus logístic,
estiguin o no vinculades a una explotació en concret, els espais auxiliars de
l’activitat industrial com subestacions de transformació elèctrica, etc. En les
àrees acústiques d’ús predominantment industrial es poden tenir en compte
les singularitats de les activitats industrials per a l’establiment dels objectius

ACTA DEL PLE

b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B)
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- (A4) Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial S’inclouen els interiors
d’illa d’ús residencial exclusiu. Les zones verdes que es disposin per obtenir
distància entre les fonts sonores i les àrees residencials no s’assignaran a
aquesta categoria acústica, sinó que es consideraran zones de transició.

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

- (A3) Habitatges situats al medi rural Habitatges situats al medi rural que
compleixen les condicions següents: estar habitats de manera permanent,
estar aïllats i no formar part d’un nucli de població, ésser en sòl no
urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat urbanística.

de qualitat, respectant el principi de proporcionalitat econòmica.
– (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures
de transport o altres equipaments públics que els reclamin Inclouen els espais
de domini públic en els quals s’ubiquen els sistemes generals de les
infraestructures de transport viari urbà i interurbà, ferroviari, marítim i aeri.
Els receptors situats en aquestes àrees, i per a l’avaluació d’activitats, s’han
de classificar d’acord amb la zona de sensibilitat acústica que els correspondria
si no existís aquesta afecció.
3. Compliment
Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquest
annex per a cada un dels índexs d’immissió de soroll quan es compleix, per al període
d’avaluació d’un any, el següent:
a. La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex.

4. Determinació dels nivells d’immissió

5. Avaluació
1. El període d’avaluació és d’un any.
2. Als efectes de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l’any
considerat per a l’emissió de so i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies
meteorològiques.
3. Per determinar el nivell d’avaluació, s’ha de tenir en compte el so incident,
és a dir, no s’ha de recollir el so reflectit en el parament vertical mateix.

ACTA DEL PLE

La determinació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en l’Annex
5.
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b. El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors fixats en
aquest annex.
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4. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5
dB(A), i s’ha de prendre la part sencera com a valor resultant.

Annex 2. Objectius de qualitat aplicables a l’espai interior.
1. Àmbit d’aplicació
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll que es perceben a l’espai interior de les
edificacions destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o
culturals, originats per tots els emissors acústics que hi incideixen.
2. Objectius de qualitat aplicables a l’espai interior
1. Als espais interiors, s’apliquen els valors límit d’immissió L d , Le i Ln
resultants del conjunt d’emissors acústics que hi incideixen.

Habitatge o ús
residencial
Ús hospitalari
Ús educatiu o
cultural

Dependències

Ld (7h - 21h)

Le (21 h - 23 h)

Ln (23 h a 7 h)

45

45

35

Dormitoris

40

40

30

Zones d'estada

45

45

35

Dormitoris

40

40

30

Aules

40

40

40

Sales de lectura,
audició i exposició

35

35

35

Habitacions d'estar

3. Compliment
Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquest
annex per a cada un dels índexs d’immissió de soroll quan es compleix, per al període
d’avaluació d’un any, el següent:

ACTA DEL PLE

Ús de l'edifici

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

Valors límit d'inmissió en dB(A)

4. Determinació dels nivells d’immissió
La determinació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en l’Annex
5.
5. Avaluació
1. El període d’avaluació és d’un any.
2. Als efectes de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l’any
considerat per a l’emissió de so i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies
meteorològiques.
3. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5
dB(A), i s’ha de prendre la part sencera com a valor resultant.
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a. La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex.
b. El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors fixats en
aquest annex.

Annex 3. Immissió sonora aplicable a l’ambient exterior produïda per les activitats,
incloses les derivades de les relacions de veïnat
1. Àmbit d’aplicació
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll de cadascun dels emissors acústics que
incideixen al medi exterior dels receptors. S’entén per soroll produït pel veïnatge
aquell que prové de les activitats domèstiques, el funcionament dels electrodomèstics
i els aparells diversos, els instruments musicals o acústics, els animals domèstics, les
veus, els cants, els crits o d’altres orígens assimilables.
2. Valors límit d’immissió

Ln (23 h a 7
h)

50

50

40

(A3) Habitatges situats al medi rural

52

52

42

(A4) Predomini del òl d'ús residencial
ZONA DE SENSIBILITAT ACUSTICA
MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport
existents
(B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent a
(C1)

55

55

45

60

60

50

60

60

50

(B3) Arees urbanitzades existents afectades per
sol d'ús industrial
ZONA DE SENSIBILITAT ACUSTICA BAIXA
(C)

60

60

50

(C1) Usos recreatius i d'espectacles

63

63

53

ZONA DE SENSIBILITAT ACUSTICA ALTA (A)
(A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i
cultural

65
65
55
(C2) Predomini de sòl d'ús industrial
Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit,
respectivament. Valors d’atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades
existents i per als usos de sòl (B3), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa
en 5 dB(A).
3. Compliment dels valors límit d’immissió
Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll, establerts en la
taula d’aquest annex en el període d’avaluació, quan els nivells d’avaluació
compleixen el següent:
a) Cap valor del nivell d’avaluació, LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30
minuts, de manera contínua o discontínua, en els períodes dia, vespre i nit,
els valors fixats en la taula d’aquest annex.
b) Cap valor del nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula
d’aquest annex.
c) El conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat establerts a l’annex
1.
4. Determinació dels nivells d’immissió La determinació dels nivells d’immissió es
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le (21 h - 23
h)

ACTA DEL PLE

Ld (7h 21h)

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

Valors límit d'inmissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

realitza d’acord amb l’establert en l’Annex 5.
5. Avaluació
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1. El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per
a l’horari vespertí i 120 minuts per a l’horari nocturn.
2. El càlcul del nivell d’avaluació es realitzarà d’acord a l’establert a l’Annex 5.

Annex 4. Immissió sonora aplicable a l’ambient interior produïda per les activitats,
incloses les derivades de les relacions de veïnat
1. Àmbit d’aplicació
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll produïts per les activitats i el veïnatge quan
el soroll prové d’un o diversos emissors acústics situats a l’edifici mateix, en edificis
contigus al receptor o quan hi ha una transmissió via estructural. S’entén per soroll
produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats domèstiques, el funcionament
dels electrodomèstics i els aparells diversos, els instruments musicals o acústics, els
animals domèstics, les veus, els cants, els crits o d’altres orígens assimilables.
2. Valors límit d’immissió

Administratiu i
d'oficines
Ús hospitalari
Ús educatiu o
cultural

Dependències

Ld (7h - 21h)

Le (21 h - 23 h)

Ln (23 h a 7 h)

35

35

30

Dormitoris
Despatxos
professionals

30

30

25 **

35

35

35

Oficines *

40

40

40

Zones d'estada

40

40

30

Dormitoris

35

35

25 **

Aules

35

35

35

Habitacions d'estar

Sales de lectura,
30
30
30
audició i exposició
Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit,
respectivament. * Excepte en zones industrials. * * Per a les activitats existents, el
valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A). S’estableix el valor límit L AFmax de 45
dB(A) en horari nocturn en els dormitoris, pel soroll produït per portes i persianes de
locals comercials, portes de garatge i portes d’entrada en habitatges.
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Habitatge o ús
residencial

Valors límit d'inmissió

ACTA DEL PLE

Ús del local
confrontant

Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll, establerts en la
taula d’aquest annex en el període d’avaluació, quan els nivells d’avaluació
compleixen el següent:
a) Cap valor del nivell d’avaluació LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30
minuts, de manera contínua o discontínua, en els períodes de dia, vespre i nit,
els valors fixats en la taula d’aquest annex.
b) Cap valor del nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula
d’aquest annex.
4. Determinació dels nivells d’immissió
La determinació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en l’Annex
5.
5. Avaluació
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3. Compliment dels valors límit d’immissió
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Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

ACTA DEL PLE

1. El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per
a l’horari vespertí i 30 minuts per a l’horari nocturn.
2. El càlcul del nivell d’avaluació es realitzarà d’acord a l’establert a l’Annex 5.

Annex 5. Determinació i avaluació dels nivells d’immissió
1. Àmbit d’aplicació Aquest annex s’aplica a la determinació dels nivells d’immissió
corresponents als annexos 1, 2 3 i 4, i a la determinació dels nivells d’avaluació dels
annexos 3 i 4.
2. Determinació dels nivells d’immissió en ambient exterior
Els mesuraments es poden realitzar en continu durant tot el període d’avaluació o
mitjançant mesuraments representatius de cada fase de soroll.
Per obtenir mesuraments representatius, se n’han de dur a terme com a mínim 3, els
quals es consideren vàlids quan la diferència entre els valors extrems obtinguts és
menor o igual a 3 dB(A). El resultat és la mitjana energètica dels 3 valors que
compleixin aquesta condició.

Codi Validació: 47EY7SG9HNQN49DZMPGN2466Z | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 52 de 94

a. Els mesuraments s’han de dur a terme en condicions meteorològiques
representatives de l’indret on es mesura, la velocitat del vent en el punt
d’avaluació ha de ser inferior a 5 m/s i cal usar sempre els equips amb pantalla
paravent.
b. Quan la finalitat dels mesuraments sigui la inspecció i el control d’activitats
o del soroll de veïnat, les persones titulars o usuàries d’aparells generadors
de sorolls, tant a l’aire lliure com a establiments o locals, han de facilitar als/a
les inspectors/es l’accés a les seves instal·lacions o fonts d’emissió de soroll i
han de disposar el seu funcionament a les diferents velocitats, càrregues o
marxes que indiquin aquests inspectors, els quals podran presenciar tot el
procés operatiu.
c. L’emplaçament del mesurament s’ha de determinar segons l’escenari que
s’hagi d’avaluar.
d. En les edificacions, el nivell d’immissió de soroll a l’ambient exterior es
mesura situant, sempre que sigui possible, el micròfon al mig de la finestra
completament oberta de les dependències d’ús sensible al soroll (dormitoris,
sales d’estar, menjadors, despatxos d’oficina, aules escolars o d’altres
dependències assimilables).
e. En els altres supòsits, s’ha de situar el micròfon entre 1,5 i 4 metres d’altura
sobre el nivell del sòl, i:
1. A peu de carrer, entre 0,5 i 2 metres de distància de les façanes amb
dependències d’ús sensible dels receptors.
2. En les zones encara no construïdes però destinades a l’edificació, en
el pla d’emplaçament de la façana més exposada al soroll.
f. Per determinar el nivell d’immissió, s’ha de tenir en compte el so incident,
és a dir, no s’ha de recollir el so reflectit en el parament vertical mateix.
g. En el cas de mesuraments d’aerogeneradors dels parcs eòlics, la direcció
del vent ha de ser ± 45 o des de l’aerogenerador cap al punt de mesurament,
i la velocitat del vent, mesurada a 10 metres d’alçada, ha de ser d’entre 6 i 8
m/s.
h. Abans i després dels mesuraments, s’ha de fer una verificació acústica de
la cadena de mesurament mitjançant calibrador acústic que garanteixi un
marge de desviació no superior a 0,5 dB(A) respecte del valor de referència
inicial.

ACTA DEL PLE

Les condicions de mesurament són les següents:

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

Si la diferència fos més gran, s’ha d’augmentar el temps de cada mesurament i durne a terme una nova sèrie fins que la diferència entre 3 valors sigui inferior a 3 dB(A).
En cas contrari, s’ha de justificar que aquesta diferència és conseqüència del
funcionament normal de l’activitat.

3. Determinació dels nivells d’immissió en ambient interior
Els mesuraments es poden realitzar en continu durant tot el període d’avaluació o
mitjançant mesuraments representatius de cada fase de soroll.
Per obtenir mesuraments representatius, se n’han de dur a terme com a mínim 3, els
quals es consideren vàlids quan la diferència entre els valors extrems obtinguts és
menor o igual a 3 dB(A). El resultat és la mitjana energètica dels 3 valors que
compleixin aquesta condició.
Si la diferència fos més gran, s’ha d’augmentar el temps de cada mesurament i durne a terme una nova sèrie fins que la diferència entre 3 valors sigui inferior a 3 dB(A).
En cas contrari, s’ha de justificar que aquesta diferència és conseqüència del
funcionament normal de l’activitat. Quan un dels mesuraments s’ha de prendre en
una cantonada amb presència de sons greus i en sales petites, aquest criteri no
s’aplicarà.

4. Càlcul del nivell d’avaluació LAr
1. El nivell d’avaluació es calcula a partir de mesuraments que inclouen tot el
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a. Els mesuraments s’han de dur a terme en condicions meteorològiques que
no puguin alterar-ne els resultats.
b. Quan la finalitat dels mesuraments sigui la inspecció i el control d’activitats
o del soroll del veïnat, les persones titulars o usuàries d’aparells generadors
de sorolls, tant a l’aire lliure com a establiments o locals, han de facilitar als/a
les inspectors/es l’accés a les seves instal·lacions o fonts d’emissió de soroll i
han de disposar el seu funcionament a les diferents velocitats, càrregues o
marxes que indiquin aquests inspectors, els quals podran presenciar tot el
procés operatiu.
c. Els mesuraments s’han de fer en dependències d’ús sensible al soroll
(dormitoris, sales d’estar, menjadors, despatxos, oficines, aules escolars o
d’altres dependències assimilables), que s’han de mantenir totalment
tancades durant el mesurament.
d. S’han de prendre, com a mínim, tres posicions de mesurament segons la
grandària de la dependència. Els punts de mesurament es trien a l’atzar,
procurant mantenir una distància mínima entre si de 0,7 m. Les posicions del
punt d’avaluació han d’estar com a mínim a 0,5 m de les parets o d’altres
superfícies, entre 1,2 m i 1,5 m d’altura i aproximadament a 0,7 m de les
finestres. Quan aquestes posicions no siguin possibles, els mesuraments s’han
de realitzar en el centre del recinte.
e. En cas de presència de sons greus i en sales petites (menys de 75 m3 ),
com a mínim un dels mesuraments s’ha de prendre en una cantonada, a una
distància de 0,5 m de les parets adjacents i a l’alçada d’on es produeixi el
nivell màxim entre 0,5 i 1,5 m.
f. En el moment dels mesuraments, només l’operador/a, o com a màxim una
altra persona, poden ésser presents a la dependència on hi ha la immissió del
soroll.
g. Si l’habitació és buida, sense mobiliari, i no té cap tractament absorbent al
sostre, cal sostreure 3 dB(A) als nivells mesurats.
h. Abans i després dels mesuraments, s’ha de fer una verificació acústica de
la cadena de mesurament mitjançant calibrador acústic que garanteixi un
marge de desviació no superior a 0,5 dB(A) respecte del valor de referència
inicial.

ACTA DEL PLE

Les condicions de mesurament són les següents:

període d’avaluació o un nivell de soroll representatiu de les diferents fases,
mitjançant l’expressió següent:

on:
i representa cadascuna de les fases de soroll
Ti és la durada de la fase de soroll i, expressada en minuts. La suma de Ti ha
de ser T
T = 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari vespertí i 120
minuts per a l’horari nocturn
LAr,i és el nivell d’avaluació que correspon a la fase i. Es calcula a partir de
l’expressió:

2.1 Correcció per raó de components de baixes freqüències (K f), tonals (Kt) i
impulsius (Ki)
Quan en el procés de mesurament d’un soroll es percebin components de
baixa freqüència, o de tonals emergents, o d’impulsius, o de qualsevol
combinació entre components que provinguin de la font a avaluar, s’ha de dur
a terme una avaluació detallada del soroll introduint les correccions
adequades.
El valor màxim de la correcció resultant de la suma K f+ Kt+Ki no ha de ser
mai superior a 9 dB.
2.2 Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components de baixa
freqüència
Per a l’avaluació detallada del soroll amb presència de components de baixa
freqüència, es pren com a procediment de referència el següent:
a. S’ha de mesurar, simultàniament, el nivell de pressió acústica de la
font que s’ha d’avaluar amb les ponderacions freqüencials A i C, a partir
de les bandes de terç d’octava de 20 a 160 Hz.
b. Es calcula la diferència entre els valors obtinguts:
Lf = LCeq,Ti (20-160 Hz) – LAeq,Ti (20-160 Hz)
LCeq,Ti (20-160 Hz) i LAeq,Ti (20-160 Hz) són el resultat de la mitjana
energètica dels tres mesuraments considerats vàlids.
Si la diferència LCeq (20-160 Hz) – LAeq (20-160 Hz) és menor a 20 dB,
es considera que no hi ha components de baixa freqüència significatius.
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2. Correccions de nivell

Codi Validació: 47EY7SG9HNQN49DZMPGN2466Z | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 54 de 94

on:
LAeq,Ti és el nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat A, mesurat
durant una fase de durada Ti
Kf,i , Kt,i i Ki,i són correccions de nivell per a la fase i; aquestes correccions no
s’apliquen a la fase de soroll residual.
Una fase de soroll és el temps en què el nivell de pressió sonora de la font que
s’avalua es percep de manera uniforme en el lloc d’immissió, i també els
components de baixes freqüències i/o tonals i/o impulsius. El temps en què
no funciona la font s’ha de considerar una fase de soroll caracteritzada pel
nivell de soroll residual, sense la contribució de la font a avaluar.

ACTA DEL PLE

LAr,i = LAeq,Ti + Kf,i + Kt,i + Ki,i

Altrament, s’ha d’avaluar la importància de la baixa freqüència en detall
a fi de conèixer la seva contribució, d’acord amb els apartats següents.

Nivell mínim
audible Tf dB

Banda
freqüèncial Hz

Nivell mínim audible
Tf
dB

20

78,5

63

37,5

25

68,7

80

31,5

31,5

59,5

100

26,5

40

51,1

125

22,1

50

44,0

160

17,9

c. Es determina la presència o absència de components de baixa freqüència i
el valor del paràmetre de correcció Kf aplicant la taula següent:
LB en dB

Kf en dB

LB < 25 dB

Nul·la:0

25 dB ≤ LB ≤ 35
dB

Neta:3

LB > 35 dB

Forta: 6

2.3 Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components tonals
emergents
Per a l’avaluació detallada del soroll amb presència de components tonals
emergents, es pren com a procediment de referència el següent:
a. Es duu a terme l’anàlisi espectral del soroll en bandes d’1/3 d’octava
entre 20 i 10.000 Hz.
b. Es calcula la diferència:
Lt = Lf – Ls
On:
Lf és el nivell de pressió acústica de la banda f, que conté el to emergent
Ls és la mitjana aritmètica dels nivells de la banda situada
immediatament per sobre i per sota de f
Lf i Ls són el resultat de la mitjana energètica de tres mesuraments
considerats vàlids.
c. Es determina la presència o absència de components tonals i el valor
del paràmetre de correcció Kt aplicant la taula següent:

ACTA DEL PLE

2. Obtenció del contingut energètic de baixa freqüència LB. LB
és el resultat de la suma energètica de les bandes en què la
diferència obtinguda a l’apartat anterior és superior a zero.
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Banda
freqüèncial Hz

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

1. Obtenció del nivell de baixa freqüència audible A cada una
de les bandes de terç d’octava compreses entre 20 i 160 Hz,
cal sostreure el llindar auditiu humà referenciat a la norma
ISO 226:2003 (Tf) al nivell mesurat sense ponderar.

De 160 a 400 Hz

De 500 a 10.000 Hz

Component tonal Kt
en dB

Si Lt < 8

Nul·la: 0

Si 8 ≤ Lt ≤ 15

Neta: 3

Si Lt > 15

Forta: 6

Si Lt < 5

Nul·la: 0

Si 5 ≤ Lt ≤ 8

Neta: 3

Si Lt > 8

Forta: 6

Si Lt < 4

Nul·la: 0

Si 3 ≤ Lt ≤ 5

Neta: 3

Si Lt > 5

Forta: 6

Banda
freqüèncial Hz

Nivell mínim
audible Tf dB

Banda
freqüèncial Hz

Nivell mínim audible
Tf
dB

20

78,5

500

4,4

25

68,7

630

3

31,5

59,5

800

2,2

40

51,1

1.000

2,4

50

44,0

1.250

3,5

63

37,5

1.600

1,7

80

31,5

2.000

-1,3

100

26,5

2.500

-4,2

125

22,1

3.150

-6

160

17,9

4.000

-5,4

200

14,4

5.000

-1,5

250

11,4

6.300

6

315

8,6

8.000

12,6

400

6,2

10.000

13,9

2.4 Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components impulsius
Per a l’avaluació detallada del soroll amb presència de components impulsius,
es pren com a procediment de referència el següent:
a. En una determinada fase de soroll de durada Ti, en la qual es percep
el soroll impulsiu, es mesura simultàniament el nivell de pressió
acústica contínua equivalent ponderat A, L Aeq,Ti, i amb la constant
temporal d’impuls I, LAleq,Ti.
b. Es calcula la diferència entre els valors obtinguts:
Li = LAleq,Ti – LAeq,Ti
LAIeq,Ti i LAeq,Ti són el resultat de la mitjana energètica dels tres
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d. En el supòsit de la presència de més d’un component tonal
emergent, s’adopta com a valor del paràmetre K t el més gran dels que
s’han obtingut.
e. La correcció Kt s’aplica quan el component tonal emergent és audible
segons el llindar auditiu humà, a camp lliure, referenciat a la norma
ISO 226:2003 (Tf).

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

De 25 a 125 Hz

Lt en dB

Codi Validació: 47EY7SG9HNQN49DZMPGN2466Z | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 56 de 94

Banda de freqüència d'1/3 d'octava

mesuraments considerats vàlids.
c. Es determina la presència o l’absència de component impulsiu i el
valor del paràmetre de correcció Ki aplicant la taula següent:
Li en dB

Ki en dB

Li < 3 dB

Nul·la:0

Si 3 ≤ Li ≤ 6

Neta:3

Si Li > 6

Forta: 6

on:
LAeq és el nivell d’immissió mesurat
LAeq,resid és el nivell del soroll residual.
Si la diferència és de menys de 3 dB(A), no s’hi pot aplicar aquesta
correcció. S’ha de repetir el mesurament en un moment en què sigui
possible incrementar-la o determinar mitjançant altres mètodes la
contribució de la font o fonts a l’entorn que s’ha d’avaluar.
3. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5
dB(A), i s’ha de prendre la part sencera com a valor resultant.

ACTA DEL PLE

10log(10LAeq/10 – 10LAeq.resid/10)
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a. S’entén per soroll residual d’un entorn determinat el nivell sonor
d’immissió sense la contribució de la font o les fonts a avaluar.
b. Es pot determinar la contribució d’una o diverses fonts en un entorn
determinat corregint el nivell de soroll residual.
c. Si el nivell sonor d’immissió d’un entorn, incloent la font o les fonts
a avaluar, és superior a 10 dB(A) respecte del nivell de soroll residual,
no s’hi ha de fer cap correcció.
Si la diferència és d’entre 3 i 10 dB(A), cal sostreure el nivell de soroll
residual segons l’expressió :

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

2.5 Correcció per nivell de soroll residual

Annex 6. Valors límit d’emissió de soroll dels vehicles de motor i dels ciclomotors.
1. Àmbit d’aplicació
Aquest annex és d’aplicació a l’emissió sonora dels vehicles de motor i els ciclomotors
en circulació i s’avalua en cadascun dels vehicles mitjançant la prova a vehicle aturat.

Es considera que es respecten els valors límit d’emissió quan el valor determinat no
supera els valors establerts en aquest annex.
4. Determinació del nivell d’emissió
El nivell d’emissió es determina mitjançant mesurament segons el mètode de vehicle
aturat establert per les directives 96/20/CEE per als vehicles de quatre o més rodes
i 97/24/CEE per als vehicles de dues o tres rodes, ciclomotors i quadricicles lleugers
i pesants, o les que les substitueixin.
1. Condicions de mesurament
Abans de procedir als mesuraments, s’ha de comprovar que el motor del
vehicle és a la temperatura normal de funcionament i que el comandament de
la caixa de canvi és en punt mort.
Si el vehicle disposa de ventiladors amb comandament automàtic, s'ha
d’excloure qualsevol intervenció sobre aquests dispositius en mesurar el nivell
sonor.
S’accelera progressivament el motor fins a assolir el règim de referència, en
revolucions per minut, rpm, que figura a la fitxa d’homologació del vehicle o
a la seva targeta d’inspecció tècnica de vehicles. Un cop assolit aquest punt
s’ha de deixar, de sobte, l'accelerador a la posició de ralentí.
El nivell sonor s’ha de mesurar durant un període de funcionament en què el
motor es mantindrà breument a un règim de gir estabilitzat, i durant tot el
període de desacceleració.
2. Condicions mínimes de l’àrea on es realitzi el mesurament
Els mesuraments s’han de fer en una zona que no estigui subjecta a
pertorbacions acústiques importants. Són especialment adequades les
superfícies planes que estiguin recobertes de formigó, asfalt o qualsevol altre
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3. Compliment
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El valor límit d’emissió sonora d’un vehicle de motor en circulació s’obté sumant 4
dB(A) al nivell d’emissió sonora que figura a la fitxa d’homologació del vehicle,
corresponent a l‘assaig a vehicle aturat.
Si la fitxa de característiques d’un vehicle corresponent, atesa la seva antiguitat o
per altres raons, no indica el nivell d’emissió sonora per a l’assaig a vehicle aturat,
l’Administració competent en l’homologació i la inspecció tècnica de vehicles l’ha de
facilitar d’acord amb les seves bases de dades o l’ha de determinar, una vegada ha
comprovat que el vehicle és en perfecte estat de manteniment, d’acord amb el
mètode de mesurament establert en el procediment d’homologació aplicable al
vehicle, segons la reglamentació vigent.
Tant el nivell d’emissió sonora obtingut com el règim del motor en el moment de la
prova s’anotaran dins de la casella d’informacions de la targeta d’inspecció tècnica
de vehicles del vehicle perquè es puguin prendre com a valor de referència per
determinar el valor límit d’emissió definit al punt 2.
El nivell d’emissió sonora corresponent a l‘assaig a vehicle aturat d’un ciclomotor,
quan no figura a la fitxa d’homologació, és de 87 dB(A).
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2. Valors límit d’emissió

revestiment dur i que tinguin un alt grau de reflexió.
La zona ha de tenir la forma d’un rectangle de, com a mínim, tres metres al
voltant del vehicle i no hi ha d’haver cap obstacle important dins d’aquest
rectangle.
El nivell de soroll residual ha de ser, com a mínim, 10 dB(A) inferior al nivell
sonor del vehicle que s’avalua.
3. Mesuraments
La posició de l’instrument de mesurament s’ha de situar d’acord amb les
figures que es mostren i respectant els condicionants següents:
Distància al dispositiu d’escapament: 0,5 m
Alçada mínima des del terra > 0,2 m per damunt de la superfície del terra

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021
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Orientació de la membrana del micròfon: 45º en relació amb el pla vertical en
què s'inscriu la direcció de sortida dels gasos d’escapament.
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Figura 1. Posició de l’instrument de mesurament en ciclomotors, motocicletes i
quadricicles

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021
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El valor del nivell LAFmax s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha de
prendre la part sencera com a valor resultant.
S’han de realitzar, com a mínim, tres mesuraments, i es consideren vàlids quan la
diferència entre els valors extrems és menor o igual a 3 dB(A).
Per a ciclomotors de dues rodes, el nivell d’emissió és la mitjana aritmètica dels 3
valors que compleixin aquesta condició.
Per als altres vehicles, el nivell d’emissió sonora és el valor més alt dels tres
mesuraments.

ACTA DEL PLE

Figura 2. Posició de l’instrument de mesurament en vehicles automòbils

Annex 7. Immissió de les vibracions als interiors dels edificis
1. Àmbit d’aplicació
Aquest annex és d’aplicació a les vibracions que es perceben a l’espai interior de les
edificacions destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o
culturals.
2. Valors límit d’immissió
Ús de l'edifici

Valors límits d’immissió Law

Habitatge o ús residencial

75

Hospitalari

72

Educatiu o cultural

72

4. Determinació dels nivells d’immissió

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de vibracions establerts en
aquest annex quan els nivells d’avaluació compleixen el següent:
a. Vibracions estacionàries Els nivells d’avaluació no superen els valors límit
de la taula d’aquest annex.
b. Vibracions transitòries Els valors límit de la taula d’aquest annex poden
superar-se per a un nombre d’esdeveniments determinat de conformitat amb
el procediment següent:
- Es consideren els dos períodes d’avaluació següents: període diürn
comprès entre les 07:00-23:00 hores i període nocturn comprès entre
les 23:00-07:00 hores.
- En el període nocturn no es permet cap excés.
- En cap cas no es permeten excessos superiors a 5 dB.
- El conjunt de superacions no ha de ser major de 9. A aquests efectes,
cada esdeveniment l’excés del qual no superi els 3 dB ha de ser
comptabilitzat com a 1 i si els supera com a 3.

ACTA DEL PLE

3. Compliment
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La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert
en el Decret 176/2009, de 10 de novembre.

Annex 8. Aïllament acústic
1. Àmbit d’aplicació
Aquest annex s’aplica a l’aïllament acústic contra el soroll aeri i d’impacte de les
activitats regulades a l’article 12.
2. Valors d’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr

D2m,nT,Atr

Grup I

45 dB(A)

Grup II

35 dB(A)

3. Aïllament acústic al soroll aeri entre recintes
1. Els valors mínims d’aïllament a soroll aeri DnT,A , entre un recinte d’activitat
i un recinte d’ús protegit (residencial, sanitari, educatiu, cultural i similars),
en funció del tipus d’activitat i l’horari de funcionament són:
DnT,A, dB(A)
Horari diürn i vespertí (7h i 23h) Horari Nocturn (23h i 7h)
77
72

Grup I
Grup
71
II
66
Grup
66
III
61
Grup
61
IV
56
(*) S’indiquen els valors mínims. En tot cas, l’aïllament que s’haurà d’acreditar
serà el necessari per garantir a l’habitatge més afectat un nivell de soroll igual
o inferior al valor límit d’immissió permès en ambient interior.
2. Si s’han de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de
l’aïllament acústic al soroll aeri entre locals, s’han de realitzar in situ d’acord
amb el document bàsic DB-HR Protecció contra el soroll del Codi Tècnic de
l’Edificació i la metodologia establerta a la norma UNE-EN ISO 140-4 o
qualsevol altra que la substitueixi i avaluada segons la norma UNE-EN ISO
717-1 o qualsevol altra que la substitueixi, en un rang de freqüències mínim
de 100 Hz a 5 kHz, excepte per a les activitats de pública concurrència del
grup 1.
Per a les activitats de pública concurrència del grup 1 es permetrà l’ús de
l’equip de reproducció sonora de l’activitat mateixa per realitzar les mesures
d’aïllament en el rang de freqüències de 100 Hz a 5 kHz,
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2. La determinació d’aquest aïllament s’ha de realitzar segons l’establert al
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 16/2002, de 28 de juny.
3. Si s’han de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de
l’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri s’han de realitzar in situ
d’acord amb la metodologia establerta a la norma UNE-EN ISO 140-5 o
qualsevol altra que la substitueixi.
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GRUP

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

1. L’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr no ha de
ser inferior als valors de la taula següent:

4. Aïllament acústic al soroll d’impacte entre locals
1. El valor màxim del nivell global de pressió de soroll d’impactes
estandaritzat, L’nT,w , entre un recinte d’activitat i un recinte d’ús sensible
(residencial, sanitari, educatiu, cultural i similars), ha de ser de 40 dB.
2. Si s’han de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de
l’aïllament acústic al soroll d’impacte entre locals, s’han de realitzar in situ
d’acord amb la metodologia següent:
a. S’ha d’utilitzar com a font generadora una màquina d’impactes
normalitzada conforme a l’Annex A de la norma UNE EN ISO 1407:1998 o qualsevol altra que la substitueixi.
b. La màquina d’impactes s’ha de situar en el local emissor conforme
a les condicions establertes a la norma UNE EN ISO 140-7:1998 o
qualsevol altra que la substitueixi, en almenys dues posicions diferents.
c. El nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L ’nT,w,
s’ha de calcular segons el que s’estableix a la norma UNE EN ISO 7172:1997 o qualsevol altra que la substitueixi.
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1. Els mesuraments in situ per comprovar les exigències de l’aïllament acústic
els han de realitzar tècnics municipals designats a l’efecte o una entitat de
prevenció de la contaminació acústica.
2. En els mesuraments in situ s’admeten toleràncies de 3 dB(A) respecte dels
valors d’aïllament acústic establerts a les taules d’aquest annex.

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

5. Mesuraments in situ

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

2. En el cas d’alarmes
1. S’autoritzen proves d’assaig d’aparells d’alarma i emergència:
a) Excepcionalment, després de la immediata instal·lació del sistema per comprovar
el seu funcionament i entre les 9 i les 18 hores de la jornada laboral.
b) Rutinàries. Són les comprovacions periòdiques del sistema; únicament 1 cop al
mes i durant un màxim de 3 minuts, dins l’horari abans comentat i sota el
coneixement previ de la Guàrdia Municipal.
2. Per al cas d’alarmes que emeten a l’ambient exterior o ambients interiors comuns
o d’ús públic compartit s’estableix:
a) La duració màxima en funcionament continu dels dispositius acústics no pot
sobrepassar els 60 segons, en cap cas.
b) S’autoritza l’ús de sistemes que repeteixin el senyal sonor un màxim de 3 cops,
separats entre ells un període mínim de 30 segons i un màxim de 60 segons, si abans
no es produeix la desconnexió.
c) Un cop acabat el cicle total, no pot tornar a entrar en funcionament; en tot cas,
s’autoritza la utilització de senyals lluminosos.
3. El nivell màxim autoritzat d’emissió sonora per a alarmes que radien a ambients
exteriors és de 85 dB(A), mesurat a 3 metres i en l’eix de màxima radiació.
4. El nivell d’emissió sonora màxim en el cas que emetin a ambients interiors comuns
o d’ús compartit, és de 70 dB(A) a 3 m i en l’eix de la màxima radiació.
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1. En el cas de les sirenes
Tot vehicle d’urgències ha d’estar dotat d’un sistema de control d’ús, les seves
característiques tècniques i de funcionament s’exposen a continuació. Els vehicles
destinats a serveis d’urgències i emergències han de disposar d’un dispositiu, que
reguli la intensitat sonora dels seus avisadors acústics de la manera següent:
- En període diürn (8 h -21 h) el nivell màxim permès és de 95 dB(A).
- En període nocturn (21 h – 8 h) sempre que es pugui s’han d’utilitzar els avisadors
lluminosos. En el cas que no fos suficient és permès l’ús dels avisadors acústics a un
nivell màxim de 70 dB(A), i només en casos que sigui estrictament necessari es
permet variar el nivell de pressió sonora fins a 90 dB(A)
S’entén per nivell màxim permès, el nivell de pressió sonora (LAeq,60s) mesurat a 7.5
metres del vehicle i en la direcció de màxima emissió.
1. Els sistemes múltiples d’avís que porten incorporats dispositius lluminosos han de
permetre la utilització individual o conjunta.
2. La utilització de les sirenes només està autoritzada quan el vehicle que les porta
estigui realitzant un servei d’urgència; resta totalment prohibida la seva utilització
durant els recorreguts de tornada a la base o en desplaçaments rutinaris.
3. Els conductors de vehicles d’urgència han d’utilitzar els dispositius acústics
únicament en els casos més necessaris i quan la senyalització lluminosa no sigui
suficient.
4. Quan un vehicle d’emergència es trobi aturat per problemes de trànsit, el
conductor està obligat a parar la sirena restant els avisos lluminosos.
5. De continuar aturats durant un període llarg de temps es pot posar en
funcionament la sirena en períodes de no més de 10 segons, separats un mínim de
2 minuts.
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Annex 9. Regulació del funcionament, nivells màxims i metodologia de mesurament
per als avisadors acústics

Annex 10. Requeriments tècnics dels limitadors-enregistradors
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1. Requeriments tècnics del limitador enregistrador El limitador-enregistrador ha de
complir els requeriments següents:
- Permetre programar els límits d’emissió a l’interior de l’activitat, i la immissió a
l’habitatge més exposat o a l’exterior de l’activitat per als diferents períodes horaris.
- Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local. Aquest
dispositiu estarà degudament calibrat amb l’equip electrònic per detectar possibles
manipulacions i se n’ha de poder verificar el seu funcionament correcte amb un
sistema de calibració.
- Permetre programar horaris d’emissió musical diferents per a cada dia de la
setmana (hora d’inici i hora d’acabament), i introduir horaris extraordinaris per a
festivitats determinades (Cap d’Any, Sant Joan, etc.).
- Accedir a la programació d’aquests paràmetres ha d’estar restringit als tècnics
municipals autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics
(paraula de pas).
- Guardar, per part de l’equip, un historial on aparegui el dia i l’hora quan es van
realitzar les últimes programacions en format [any : mes : dia : hora].
- Emmagatzemar, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (nivell de pressió
sonora continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i de les possibles
manipulacions esdevingudes amb una periodicitat programable entre 5 i 15 minuts.
L’equip limitador ha de permetre emmagatzemar aquesta informació durant un temps
de, com a mínim, un mes.
- Disposar d’un sistema de verificació que permeti detectar possibles manipulacions
tant de l’equip musical com de l’equip de limitació, i si aquestes es realitzessin
quedarien emmagatzemades en una memòria interna de l’equip.
- Poder detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela a/als l’equip/s
limitat/s. - Disposar de sistema de precintat de les connexions i del micròfon.
- Disposar d’un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o audiovisual en el
cas que l’equip limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica i/o del sensor.
- Sistema d’accés a l’emmagatzematge dels registres en format informàtic per part
dels serveis tècnics municipals o d’empreses degudament acreditades per
l’Ajuntament.
- Disposar d’un sistema telemàtic per a la visualització de les dades en temps real.

ACTA DEL PLE

Aquest dispositiu té com a funció limitar l’equip de reproducció/amplificació sonora
i/o audiovisual. A més a més, ha d’enregistrar en suport físic estable els nivells sonors
generats a l’interior de l’establiment.
Per a l’avaluació i el control del nivell d’immissió, l’equip ha d’utilitzar les dades
d’aïllament brut entre l’activitat i el receptor més exposat. L’equip ha de permetre
programar com a mínim l’aïllament acústic entre 63Hz – 2000Hz en octaves o terços
d’octava.

Annex 11. Classificació de les activitats en funció del nivell d’immissió acústica dins
el seu recinte

Grup lV inferior o iqual a 84 dB(A)
- Activitats de restauració que no disposin d'un sistema de reproducció de so.
- Activitats de restauració que disposin d'equip de reproducció sonora amb un
nivell
LAeq,60s inferior o igual a 75 dB(A) a 1 metre de la font.
- Local de pràctiques psicofísiques no esportives.
- Comerços alimentaris especialistes i polivalents alimentaris.
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Grup III entre 85 – 89 dB (A)
- Activitats de restauració que disposin d’equip de reproducció sonora amb un
nivell LAeq,60s superior a 75 dB(A) a 1 metre de la font
- Botigues de pa i pastisseria amb obrador.
- Impremtes, copisteries i similars.
- Tallers de confecció i similars.
- Bugaderies, tintoreries.
- Tallers d'enquadernació.
- Botigues d'exposició i venda d'animals.
- Botigues d'animals de companyia. Activitats d'alberg i/o reproducció i
nuclis zoològics.
- Garatges i aparcaments.
- Establiments alimentaris en règim d'autoservei.
- Gimnasos.
- Atraccions recreatives.
- Carnisseries amb obrador.
- Centres de culte.
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Grup II entre 90 – 94 dB(A)
- Bars musicals.
- Restaurants musicals sense música produïda en directe.
- Jocs i apostes, recreatius i esportius.
- Tallers de reparació de motos i cotxes.
- Tallers mecànics.
- Fusteries, ebenisteries i similars.
- Túnels de rentat de vehicles.
- Obradors industrials.

ACTA DEL PLE

Grup I entre 95 - 100 dB(A)
- Discoteca.
- Sales de ball.
- Sales de festa amb espectacle.
- Karaokes.
- Restaurants musicals amb música produïda en directe.
- Locals per a assaigs musicals o similars.
- Estudis d’enregistrament de so.
- Teatres.
- Cinemes.
- Auditoris.
- Taller de reparació de vehicles amb xapa.
- Serralleries.
- Manyeries.
- Tallers d’alumini.
- Planxisteria.
- Sales de concert.
- Centres docents de música, teatre, dansa i similars.
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Comerços no alimentaris.
Especialistes alimentaris amb degustació.
Magatzems.
Consultoris mèdics i clíniques.
Oficines, despatxos o serveis d'ús administratiu.
Residències, casals i similars.
Botigues de pa i pastisseria sense obrador i/o terminal de cocció.
Activitats culturals i socials (exposicions, museus, sales de conferències...).
Ludoteques.
Locutoris.
Centres veterinaris.
Altres centres docents.
Altres tallers.
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-

Annex 12. Contingut mínim dels informes de mesurament
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1. Antecedents (peticionari, dates de l'informe i dels mesuraments,
identificació,...).
2. Objecte dels mesuraments.
3. Procediment de mesurament. Breu descripció, referències normatives.
4. Descripció de la sensibilitat acústica de la zona d'acord amb el mapa de
capacitat acústica. Entorn dels mesuraments (característiques urbanístiques i
zonificació, descripció de l'entorn, receptors i/o nuclis habitats més
exposats...).
5. Fonts de soroll: localització i descripció general, característiques de les fonts
de soroll,
característiques del soroll (presència de fases, components tonals, impulsius,
baixa freqüència...). En la mesura que sigui possible s'ha de donar informació
de la font de soroll amb fotografies.
6. Descripció dels punts de mesurament escollits i ubicació gràfica (en croquis,
plànol...).
7. Equips de mesurament (marca, model i número de sèrie) i estat de
calibració (sonòmetre, calibrador,...). Resultats de la verificació inicial i final.
8. Descripció del mesurament i resultats. Identificació del punt, dia i hora,
tècnic responsable, unitats i paràmetre, temps d'integració, intervals de
mesurament, característiques, resultats obtinguts..., indicant per a cada una
les possibles incidències que puguin afectar el resultat i la percepció qualitativa
del tècnic.
9. Condicions meteorològiques existents, en el cas de mesuraments en
ambient exterior.
10. Determinació dels nivells d'immissió.
11. Avaluació i compliment (càlculs i anàlisis, avaluació del compliment de la
normativa
que sigui d'aplicació...).
12. Conclusions amb taules resumides.
12. Data i signatura dels tècnics responsables dels mesuraments.
13. Annexos, si s'escau, on pot haver-hi plànols, fotografies, gràfics,...
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Els informes tècnics que es deriven d'un mesurament sonomètric o de vibracions
realitzats han de contenir, com a mínim:
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Annex 13 Models actes inspecció o control soroll

MODEL ACTA D'INSPECCIÓ DE SOROLL D'ACTIVITATS i
VEÏNATGE

CODI ACTA

Inspector:
Dia:

Hora:

Lloc:
ORIGEN DEL SOROLL
Nom del titular o nom de
l'activitat
Adreça
Font del soroll (1)

LLOC

Soroll
Kf
Kt
Ki
I/E
Hora inici
Temps de
LAeq
residual
S/N S/N S/N
(1)
mesurament mesurament dB(A)
(S/N)
(2) (3) (4)

(1) Metodologia emprada: I ambient Interior, E ambient
Exterior
(2) Percepció de baixes
freqüències.
(3) Percepció d'un to pur
(xiulet,…)
(4) Percepció de components impulsius (sons de curta durada però molt elevats, exemple:
cops,…)
OBSERVACIONS

Marca, model, número de sèrie i data de verificació del
Sonòmetre:
Calibrador:
Signatura de l'Inspector
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CODI
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RESULTATS DELS MESURAMENTS
EFECTUATS

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

(1) Font principal del soroll: veus al carrer, veus al local, música, motor, etc.

ACTA DE CONTROL DE
SOROLL DE VEHICLES
Identificació del vehicle i
titular
CONDUCTOR
ADREÇA

DNI
MUNICIPI

TITULAR
ADREÇA

DNI
MUNICIPI

MATRICULA

Ciclomotor

Motocicleta cm3

Altre vehicle
- gasolina

Altre vehicledièsel

Nivell de
referencia
dB(A)

Situació o criteri

Règim
del
motor
(rpm)

Valor
límit
dB(A)

1.- Fitxa d'homologació amb valor
límit de referència
2.- Sense valor límit de referència

xxxx

Determinació del valor
d'emissió
NIVELL DE SOROLL
RESIDUAL LAeq en dB (A)
Mesurament

LAFmàx

Règim del
motor (rpm)

Primer
mesurament
Segon
mesurament
Tercer
mesurament
Nivell d'emissió
(1)
(1) Per al cas de vehicles de motor:
el mesurament més alt
Per al cas de ciclomotors: la mitjana aritmètica
dels tres mesuraments
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Valor límit

Observacions
El soroll residual ha de ser com a mínim
10dB(A) inferior al nivell de soroll de les
proves.
La diferència entre els mesuraments no pot
ser superior a 3 dB(A)
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TIPUS DE
VEHICLE
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MARCA, MODEL, NOM
COMERCIAL

Compliment

FAVORABLE
DESFAVORABLE
MOLT
DESFAVORABLE

No hi ha infracció
(no supera els
límits)
Infracció Lleu o
Greu (supera 1 a
10 dB(A))
Infracció Molt Greu (supera més de
10dB (A)) Intervenció permís de
circulació

Marca, model, número de sèrie i
data de verificació del
Sonòmetre:
Calibrador:

LLOC

DELIBERACIÓ
Per explicar la proposta el Sr. Alcalde demana la incorporació de l’enginyer municipal
i dona la paraula a la regidora Rosa Maria Sánchez Pérez, que fa una petita
introducció.
El Sr. Ramon Manyé agraeix la tasca realitzada però comenta que l’ordenança els
sembla excessiva: molt tècnica, molt completa, però sobredimensionada. Creu que
caldria adaptar aquesta ordenança a les necessitats del municipi. Aquesta ordenança
és molt semblant a la que hi ha a Barcelona, i la realitat de Barcelona no és la mateixa
que la del Morell.
L’enginyer municipal pren la paraula i pregunta al Sr. Ramon Manyé per què creu que
aquesta ordenança no s’ajusta al poble, perquè ell entén que s’ajusta a qualsevol
municipi. El que vol dir és que sí s’ajusta perquè hi ha tota la casuística que es pugui
donar. És una ordenança que contempla la realitat actual del poble i preparada per
allò que pugui venir.
VOTACIÓ
Per això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de sorolls i vibracions.
SEGON.- Donar publicitat al present acord mitjançant la inserció del corresponent
edicte al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell
d’edictes de la Corporació, d’acord amb allò establert a l’article 63.2 del Decret
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HORA
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DIA

ACTA DEL PLE

AGENT
Signatura de
l'Agent

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals. Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’haguessin
presentat al·legacions l’Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense
necessitat de cap nou tràmit.
6. Aprovació, si escau, de l'ordenança fiscal nº 3.30 reguladora de la taxa de
retirada de vehicles abandonats o irregularment estacionats que pertorben
greument la circulació per la via pública.
Vist l'informe de Secretaria de data 14 d’octubre de 2020, en relació amb el
procediment i la Legislació aplicable per procedir a l'aprovació de l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa de retirada de vehicles abandonats o irregularment estacionats
que pertorben greument la circulació per la via publica (Grua).
Vist el resultat de la Consulta Pública.
Vist l'Informe tècnic-econòmic de data 23 de novembre de 2020.

DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.
VOTACIÓ
Per això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:

ACTA DEL PLE

Vist el projecte d'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de retirada de vehicles
abandonats o irregularment estacionats que pertorben greument la circulació per la
via publica (Grua), lliurat pels Serveis Municipals amb data 23 de novembre de 2020,
en el qual s'han tingut en compte les aportacions realitzades durant el tràmit de
consulta pública.
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Vist l'Informe d'Intervenció de la mateixa data.

SEGON.- Sotmetre a informació pública el següent acord per un període de 30 dies
a comptar des de la publicació del corresponent edicte al BOPT als efectes de la
presentació d’al·legacions que s’estimin adients. En el cas que no n’hi hagin l’acord
esdevindrà definitiu i es procedirà a la publicació íntegra de l’ordenança al BOPT.
7. Aprovació de l'ordenança fiscal nº 3.27 reguladora de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal
derivat d'entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys, i per les
reserves d'aparcament.
Vist l'informe de Secretaria de data 14 d’octubre de 2020, en relació amb el
procediment i la Legislació aplicable per procedir a l'aprovació de l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys, i
per les reserves d’aparcament
Vist el resultat de la Consulta Pública.
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PRIMER.- Aprovar inicialment l'ordenança fiscal nº 3.30 reguladora de la taxa de
retirada de vehicles abandonats o irregularment estacionats que pertorben greument
la circulació per la via pública.

Vist l'Informe tècnic-econòmic de data 23 de novembre de 2020.
Vist l'Informe d'Intervenció de la mateixa data
Vist el projecte d'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides
de vehicles en edificis i terrenys, i per les reserves d’aparcament, lliurat pels Serveis
Municipals amb data 23 de novembre de 2020, en el qual s'han tingut en compte les
aportacions realitzades durant el tràmit de consulta pública.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.
VOTACIÓ

8. Aprovació, si escau, de modificació de crèdit extraordinari nº9/2020.
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva
modalitat de crèdit extraordinari nº9/2020.
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici
següent, i no existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no
ampliable el consignat, el president de la Corporació ordenarà la incoació de
l’expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de
crèdit, en el segon. L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la
Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als
mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les
normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix
l’article 169 d’aquesta Llei.
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i
aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits
sobre informació, reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de conformitat
amb allò establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim
de quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular
les reclamacions que estimin pertinents.
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SEGON.- Sotmetre a informació pública el següent acord per un període de 30 dies
a comptar des de la publicació del corresponent edicte al BOPT als efectes de la
presentació d’al·legacions que s’estimin adients. En el cas que no n’hi hagin l’acord
esdevindrà definitiu i es procedirà a la publicació íntegra de l’ordenança al BOPT.
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PRIMER.- Aprovar inicialment l'ordenança fiscal nº 3.27 reguladora de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat
d'entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys, i per les reserves d'aparcament.
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Per això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:

Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per
l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient
de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de [crèdit
extraordinari] [suplement de crèdit].
Considerant que en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem
per la Secretaria General.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost
Municipal en la seva modalitat de crèdit extraordinari nº9/2020, es proposa a
l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents
DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.

Crèdit Extraordinari:
descripció

aplicació

quantia

motiu

subvenció 2n tancament
COVID Montilla

2020/15/433/4803
7

400,00

subvenció 2n tancament
COVID Bar la Penya

2020/15/433/4803
8

400,00

subvenció 2n tancament
COVID Bar el Xalet

2020/15/433/4803
9

400,00

subvenció 2n tancament
COVID Bar Escudo

2020/15/433/4804
0

400,00

subvenció 2n tancament
COVID Kebab

2020/15/433/4804
1

400,00

subvenció 2n tancament
COVID FollowMe

2020/15/433/4804
2

400,00

subvenció 2n tancament
COVID Ca la Dori

2020/15/433/4804
3

400,00

subvenció 2n tancament
COVID el Racó

2020/15/433/4804
4

400,00

pal·liar pèrdues
provocades
COVID
pal·liar pèrdues
provocades
COVID
pal·liar pèrdues
provocades
COVID
pal·liar pèrdues
provocades
COVID
pal·liar pèrdues
provocades
COVID
pal·liar pèrdues
provocades
COVID
pal·liar pèrdues
provocades
COVID
pal·liar pèrdues
provocades
COVID
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PRIMER.- L’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit del vigent
Pressupost Municipal en la seva modalitat de crèdit extraordinari nº9/2020 segons el
següent detall:

ACTA DEL PLE

Per això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

VOTACIÓ

subvenció 2n tancament
COVID Nadia Zhuk

2020/15/433/4804
6

600,00

subvenció 2n tancament
COVID Tatuatges Eduardo

2020/15/433/4804
7

600,00

subvenció 2n tancament
COVID Centre esportiu
Jord
subvenció 2n tancament
COVID
Restaurant
Carbayu
Pla d'ocupació 2020-2021

2020/15/433/4804
8

600,00

2020/15/433/4804
9

600,00

2020/1/241/13100

114.000,00

Seguretat
Social
d'ocupació 202-2021

2020/1/241/16000

34.200,00

Pla

TOTAL

pal·liar pèrdues
provocades
COVID
pal·liar pèrdues
provocades
COVID
pal·liar pèrdues
provocades
COVID
pal·liar pèrdues
provocades
COVID
pal·liar pèrdues
provocades
COVID
promoure
activitat laboral
persones
del
municipi
afectades
COVID
promoure
activitat laboral
persones
del
municipi
afectades
COVID

154.400,00

SEGON.- L’increment de despesa proposat es finança mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent no compromeses, les
dotacions del qual s’estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei, segons
el següent detall:
descripció

aplicació

quantia

motiu

subvenció
comerciants COVID19
altres remuneracions
laboral temporal
TOTAL

2020/15/430/4803
6

6.200,00

romanent de crèdit
sobrant

2020/1/920/13100
1

148.200,00

romanent de crèdit
sobrant

154.400,00

TERCER.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular
les reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la
publicació.
QUART.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que
no es presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic.
9. Moción del grupo municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento del
Morell para colocar bandera o símbolo representativo no oficial de los
colectivos que lo soliciten.
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600,00
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2020/15/433/4804
5

ACTA DEL PLE

subvenció 2n tancament
COVID Posa't guapa

Vivimos en un siglo avanzado, no solo tecnológicamente, si no mentalmente, en
nuestros entornos, tanto laborales como familiares y de amigos, cada vez tenemos
más diversidad y libertad de expresión.
La sociedad nos reclama poder expresar esta libertad a través de banderas o
símbolos, de los que cada colectivo se siente orgulloso, y que el resto de la sociedad
respeta por estar educada en una nación diversa y unida.
El respeto a lo que piensen los demás es la mayor y mejor bandera que podemos
enarbolar desde el consistorio, consistorio que alberga fuerzas políticas de todas las
ideologías e idearios.
Tanto los partidos como las cabezas visibles que los representamos hemos sido
elegidos por los ciudadanos, personas con todo tipo de ideología y pensamiento. A
ellos nos debemos y, por lo tanto, es el momento de darles un pequeño espacio en
el que mostrar al resto de la población sus creencias y pensamientos, siempre desde
el respeto y la tolerancia.

Hay que tener en cuenta, pero, que no podemos tener la casa de la vila tematizada
de forma continuada. Hay que priorizar y ordenar los sentimientos que se quieran
expresar. Si no somos capaces de hacerlo, podríamos menospreciar el respeto y
significado del ayuntamiento.
DELIBERACIÓ

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

Los símbolos oficiales son importantes para nuestra institución, pero también lo son
otros que puntualmente forman parte de nuestro pueblo, de nuestras vidas y de
nuestra historia; como por ejemplo el orgullo de colgar la bandera de cualquier club
deportivo morellenc cuando sube de categoría, o un lazo negro cuando hemos de
lamentar pérdida de un ser relevante para nuestra sociedad, un mensaje en contra
de la violencia de género, entre otras muchas cosas.

ACTA DEL PLE

El ayuntamiento es el espacio donde se gestionan las voluntades, las necesidades y
las inquietudes de la ciudadanía. Es el referente donde todo aquello que se expone
tiene que ser el reflejo del sentimiento mayoritario del pueblo.

VOTACIÓ
Por todo lo expuesto anteriormente, el
por unanimidad los siguientes ACUERDOS:

Pleno

del

Ayuntamiento

adopta

PRIMERO.- Especificar, en la comisión informativa correspondiente, entre todas las
fuerzas políticas un lugar idóneo para este fin. Que el Consistorio esté abierto a
peticiones o sugerencias de sentimientos en forma de símbolos o otras formas por
parte de las entidades del pueblo, o directamente por parte de la ciudadanía. La
regidoría de comunicación se encargaría de hacer la compilación que debería entrar
en forma de instancia.
SEGUNDO.- Informar a las asociaciones y colectivos de la decisión tomada.
TERCERO.- Publicar la decisión en los medios de comunicación locales y en los
medios propios del Ayuntamiento de El Morell
CUARTO.-

Nombrar a una persona responsable de gestionar las solicitudes y la
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L’Alcalde dona la paraula al Sr. Francisco Gerardo Palma Jiménez que explica la
proposta.

implantación de los símbolos.
Llevar a Pleno las propuestas recibidas para que los regidores de todos los grupos,
como representantes de la ciudadanía, decidan cómo y cuándo se muestran estos
símbolos.
Para no demorar la decisión, la comisión de comunicación, con la ponderación de la
representación de cada grupo, podría adoptar una decisión más inmediata.
10. Moció de suport a la petició dels consells esportius de Catalunya per
declarar l'activitat física "Bé essencial"
Els Consells Esportius de Catalunya considerem que l’activitat física és un bé essencial
equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són la salut, l’educació, els
serveis socials i la cultura. Per aquest motiu exposem i manifestem:
▪ Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom,
especialment als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya.

▪ Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, el govern
cal que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per a garantir la
continuïtat de les activitats físiques malgrat les restriccions que es puguin derivar de
la situació de pandèmia.
▪ Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic en el
sector esportiu on valorem positivament les primeres ajudes anunciades per la
Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física. I que pels consells esportius,
s’haurien de diferenciar en tres grans blocs: el sector empresarial, les entitats sense
ànim de lucre i les administracions locals que són les principals prestadores de serveis
esportius a la població.
▪ Que cal que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les
bases de subvencions de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el
manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin
produir.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde dona la paraula a la regidora d’esports la Sra. Judit Fernández Llerena que
explica la proposta.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
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▪ Que cal que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a l’escola que
la Unió de Consells Esportius de Catalunya va proposar al Consell Català de l’Esport
amb l’objectiu d’assegurar l’activitat escolar de Catalunya.
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▪ Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per les
restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de vista
que la declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de contemplar mesures
per garantir l’accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives, especialment en
el marc de les entitats sense ànim de lucre.

ACTA DEL PLE

▪ Que la declaració de l’activitat física com bé essencial hauria de garantir, seguint
tots els protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del
Consell Català de l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en
gimnasos i piscines climatitzades.

ACORDS:
PRIMER. Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i a la
petició al Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física com a bé essencial
a Catalunya.
SEGON. Traslladar el present al Govern de la Generalitat de Catalunya, concretament
a la conselleria de Presidència, responsable de la secretaria general de l’Esport i
l’Activitat Física i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya.
11. Dació de compte del decret d'aprovació del Pla Pressupostari a Mig
Termini 2020-2022.
L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament del Decret 723/2020, que aprova el Pla
Pressupostari a Mig Termini 2020-2022, núm. expedient 1107/2020.
Decret que tot seguit es transcriu íntegrament:

1. L’Àrea d’intervenció ha informat de la necessitat d’aprovar el pla pressupostari a
mig termini abans del dia 15 de març de l’exercici en curs.
2. L’alcaldia ha proposat unes previsions d’ingressos i despeses per al període 20202022 i ha resol iniciar l’expedient de d’aprovació del pla pressupostari a mig termini
així com encarregar a la Intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
3. Consta en l’expedient l’informe d’Intervenció on es conclou:
OBJECTIU ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA:
Superàvit/Dèficit no
financer
Ajustos
Capacitat / Necessitat de
finançament
COMPLIMENT REGLA DE
LA DESPESA
Despesa màxima
Despesa pressupost
Marge Regla despesa
OBJECTIU DEL DEUTE
Deute viu
Ingressos corrents ajustats
Rati de deute viu
FONAMENTS DE DRET

2018

2019

2020

2021

2022

1.788.144
-108.544

-181.498
-57.873

998.805
138.640

957.215
105.607

895.826,81
105.084,14

1.679.600

-239.371

1.137.446

1.062.822

1.000.911

2018

2019
4.734.177,95
5.665.675,21
-931.497,26
2019
0,00
5.509.943,60
0,00%

2020
5.829.979,79
4.231.644,05
1.598.335,74
2020
0,00
5.763.158,98
0,00%

2021
4.362.825,02
4.331.873,25
30.951,76
2021
2.300.000,00
5.601.827,33
41,06%

2022
4.466.161,32
4.425.517,07
40.644,25
2022
1.923.560,69
5.363.556,71
35,86%

2018

ACTA DEL PLE

FETS
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Títol: Aprovació del Pla Pressupostari a Mig Termini 2020-2022.
Núm. Expedient.- 1107/2020
Identificació Àrea Promotora: Intervenció

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

DECRET D’ALCALDIA

•

•

PRIMER.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2020-2022 d’acord
amb el quadre 1 de l’Annex que s’adjunta a la present resolució.
1. PREVISIONS PLA PRESSUPOSTARI

LIQUIDACIÓ
Estat d'ingressos
Total Capítol 1
Total Capítol 2
Capítol 3 - CCEE, QQUU i
altes ingressos
excepcionals
CCEE, QQUU i altes
ingressos excepcionals
Total Capítol 3
Capítol 4 subvencions
Subvencions FINALISTES
Total Capítol 4
Total Capítol 5
Ingressos per
operacions corrents
Total Capítol 6
Capítol 7 subvencions

PREV LIQ

2018

PREVISIÓ

PREVISIÓ

PREVISIÓ

2019

2020

2021

2022

2.471.291,98 €

2.642.444,84 €

2.576.383,72 €

2.602.147,56 €

2.628.169,03 €

56.991,34 €

70.616,52 €

77.678,17 €

85.445,99 €

93.990,59 €

3.182.801,16 €

1.841.266,37 €

1.841.266,37 €

1.841.266,37 €

1.841.266,37 €

3.182.801,16 €

1.841.266,37 €

1.841.266,37 €

1.841.266,37 €

1.841.266,37 €

776.613,01 €

779.306,42 €

779.306,42 €

779.306,42 €

779.306,42 €

352.925,61 €

155.485,15 €

467.700,00 €

272.836,69 €

1.129.538,62 €

934.791,57 €

1.247.006,42 €

1.052.143,11 €

779.306,42 €

16.100,41 €

20.824,30 €

20.824,30 €

20.824,30 €

20.824,30 €

6.856.723,51 €

5.509.943,60 €

€

5.500,00

5.500,00

Total Capítol 7
Ingressos de
capital

5.500,00 €

5.500,00

5.500,00

Total Capítol 9
Ingressos per
operacions
financeres
INGRESSOS
TOTALS (7+12)

€

-

-

€

€

-

5.500,00 €

1.275.000,00 €

€

5.363.556,71 €

5.500,00 €

-

€

5.601.827,33 €

Subvencions FINALISTES

Total Capítol 8

-

5.763.158,98 €

5.500,00 €
10.000,00

-

€

5.500,00 €
10.000,00

2.300.000,00 €

1.275.000,00 €
8.131.723,51 €

-

€

5.509.943,60 €

-

€

5.768.658,98 €

2.310.000,00 €

10.000,00 €

7.917.327,33 €

5.379.056,71 €

ACTA DEL PLE

És per això que, RESOLC:

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

•

L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera estableix que s’ha d’elaborar un pla
pressupostari a mig termini que s'inclourà en el Programa d'Estabilitat, en què
s'emmarcarà l'elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius
d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de
despesa.
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
detalla que es remetrà la documentació dels Plans abans de 15 de març de
cada any.
L'article 4.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, disposa determina que la remissió de la informació econòmicafinancera corresponent a les corporacions locals correspon a la Intervenció o
unitat que exerceixi les seves funcions.
L’òrgan competent per l’aprovació de conformitat amb la competència residual
de l’article 21.1.s) de la Llei7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim Local, és l’Alcalde.
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•

Estat de despeses

2019

2020

2021

2022

Total Capítol 1

1.804.253,60 €

2.039.714,95 €

2.060.112,10 €

2.080.713,22 €

2.101.520,35 €

Total Capítol 2
Capítol 3 -interessos
del deute

2.571.642,23 €

2.330.520,83 €

2.330.520,83 €

2.330.520,83 €

2.330.520,83 €

13.190,17 €

13.480,66 €

13.480,66 €

13.480,66 €

13.480,66 €

Interessos del deute

9,36 €

7.397,18 €

9.708,06 €

20.877,84 €

23.188,72 €

Total Capítol 3
Total capítol 4
Total capítol 5
Despeses per
operacions corrents
Total Capítol 6
Total Capítol 7
Despeses de capital

2018

13.199,53 €

13.480,66 €

413.982,81 €

731.885,80 €

-

200.000,00

4.751.853,59 €

4.632.111,89 €

4.455.229,90 €

18.000,00

18.000,00

18.000,00

€

4.803.078,17 €
265.501,45 €
-

13.480,66 €
347.740,00

5.115.602,24 €
572.191,94 €

€

3.647,10 €

265.501,45 €

575.839,04 €

294.658,34 €

1.649.039,60 €

18.000,00 €

18.000,00 €

18.000,00 €

Total Capítol 8

Despeses financeres
DESPESES TOTALS

294.658,34 €
5.363.237,96 €

376.439,31 €

1.649.039,60 €
7.340.480,88 €

-

€

4.769.853,59 €

-

€

4.650.111,89 €

376.439,31 €
4.849.669,21 €

El Ple en pren coneixement.
12. Dació de compte del decret d'aprovació de les línies Fonamentals del
Pressupost 2020.
L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament del Decret 722/2020 de data 23 de
novembre de 2020, que aprova les Línies Fonamentals del pressupost 2020, núm.
expedient 1104/2020.

ACTA DEL PLE

SEGON.- Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

Total Capítol 9

Decret que tot seguit es transcriu íntegrament:

Títol: Línies Fonamentals del Pressupost 2020
Expedient.- 1104/2020
Competència: Alcalde
FETS
1. La Intervenció municipal ha informat que cal aprovar les línies del pressupost de
l’exercici següent.
2. L’alcaldia va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 2020-2022
el qual és la base per a la confecció de les línies fonamentals del pressupost.
3. L’alcaldia ha proposat les següents línies fonamentals.
4. L’alcaldia ha resol iniciar l’expedient de d’aprovació de les línies fonamentals del
pressupost així com encarregar a la intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
5. La intervenció ha emès INFORME FAVORABLE.
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DECRET D’ALCALDIA

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària
i sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions
locals trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres
les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar
compliment als requeriments de la normativa europea.
2. L’article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les
corporacions locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les línies
fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que han de contenir almenys
la següent informació:

·
Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant
pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte
i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.
·
Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
·
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.

ACTA DEL PLE

·
Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat
fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant
dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament
calculada d'acord amb normes del sistema europeu de comptes.

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

·
Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació
de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.

És per això que,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent
detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7

PREVISIÓ
2020
2.564.513
750.000
2.069.220
1.272.700
13.000
6.669.433
99.200
5.500
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4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat
que exerceixi les seves funcions.

10.000
6.784.133
2020

10.000
6.784.133

SEGON. Les línies fonamentals del pressupost del proper exercici:
a)
b)
c)
d)
e)

Compleixen l’estabilitat pressupostària (si capacitat de finançament >0)
Compleixen la regla de la despesa (si marge de compliment positiu)
Compleixen l’equilibri pressupostari (si estalvi corrent positiu)
Compleixen l’anivellament pressupostari (si EC ajustat positiu)
Compleixen l’objectiu del deute (si rati de deute viu <110%)

OBJECTIU
ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA:
2020
Superàvit no financer
0,00
Ajustos
1.021.780,19
Capacitat de finançament
1.021.780,19
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA
Despesa màxima
5.751.866,58
Despesa pressupost
5.386.327,50
Marge de compliment
365.539,08
OBJECTIU DEL DEUTE
TOTAL DEUTE VIU
0,00
Ingressos corrents ajustats
6.669.433,00
RATI DEUTE VIU 2021
0,00%
ESTALVI CORRENT
Estalvi corrent
524.170,33
Amortitzacions d’operacions de
crèdit a llarg termini
0,00
Estalvi
corrent
després
d’amortitzacions
524.170,33
Amortitzacions extraordinàries
previstes al capítol 9
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2.978.352
2.803.171
8.000
347.740
6.137.263
8.000
8.000
610.870
18.000
628.870
10.000
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DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

104.700
10.000

ACTA DEL PLE

Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

EC ajustat
EQUILIBRI
Equilibri pressupostari

524.170,33
0,00

2019
1.960.808
2.342.528
13.481
733.818

20192020
51,89%
19,66%
-40,66%

5.050.634,65
572.192
3.647
575.839,04
10.000,00

21,51%
6,76%
393,54%
9,21%
0,00%

10.000,00
5.636.473,69

0,00%
20,22%

2020
2.978.352
2.803.171
8.000
347.740
8.000
6.137.263
610.870
18.000
628.870
10.000
0
10.000
6.776.133

Ajustos SEC

-214.472,57

1.021.780

Capacitat/Necessitat de
finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg termini

244.836,38
0,00
0,00
0,00

1.029.780
0
0
0

Ràtio
de
deute
viu
/Ingressos corrents

0,00%

0,00%
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DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS
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INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

PREVISIÓ
LÍNIES
LIQUIDACIÓ VARIACIÓ FONAMENTALS
20192019
2020
2020
2.642.444,84
-2,95%
2.564.513
70.616,52
962,07%
750.000
1.841.266,37
12,38%
2.069.220
934.791,57
36,15%
1.272.700
20.824,30
-37,57%
13.000
5.509.943,60
21,04%
6.669.433
572.191,94
-82,66%
99.200
3.647,10
50,80%
5.500
575.839,04
-81,82%
104.700
10.000,00
0,00%
10.000
0
10.000,00
0,00%
10.000
6.095.782,64
11,29%
6.784.133

ACTA DEL PLE

TERCER. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació
de l’exercici actual són les següents:

QUART. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que se celebri.
CINQUÈ. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”
El Ple en pren coneixement.

Així vist, i tal com ordena l'article 6.2 d'aquest Reial decret, les Corporacions Locals
han de remetre al Ministeri d'Hisenda així com publicar de manera periòdica la
informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors, PMP, referit a el
trimestre anterior. Les dades que consten són les següents:
Primer Trimestre del 2020.- 39,71 dies.
Segon Trimestre del 2020.- 38,14 dies.
Tercer Trimestre del 2020.- 21,05 dies.
En relació al Període Mig de Pagament a Proveïdors, els Serveis Econòmics de la
Corporació han detectat a l’extreure les dades corresponents al tercer trimestre del
2020 del programa de comptabilitat ABSIS, que aquest no es trobava ben configurat.

ACTA DEL PLE

Vist l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local. Vist el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual
es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors
de les Administracions Públiques, mesura el retard en el pagament del deute
comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal
de pagament establert en la normativa de contractació pública aplicable, i en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

13. Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del primer,
segon i tercer trimestre de l’exercici 2020.

El Ple en pren coneixement.
14. Dació de comptes de l’Informe Anual Control Financer Posterior (Control
Permanent) de l'Ajuntament del Morell.
L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament de l’Informe Anual Control Financer
Posterior (Control Permanent) de l'Ajuntament del Morell - Exercici 2019 - (Exp.
347_2020)
El Ple en pren coneixement.
15. Dació de comptes de l’Informe de Secretaria 2020-0041 de retirada de
simbologia franquista.
L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament de l’Informe de Secretaria 2020-0041
de retirada de simbologia franquista.
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El programa informàtic no permet obtenir a posteriori les dades correctes del primer
i segon trimestre. Per aquest motiu, es posa de manifest que les dades corresponents
al 1er i 2on trimestre del 2020 no s’ajunten a la realitat.

El Ple en pren coneixement.
16. Dació de comptes de l’Informe de Secretaria 2020-0046 de principi
d'eficiència Llar infants.
L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament de l’Informe de Secretaria 2020-0046
de principi d'eficiència Llar infants.

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

El Sr. Alcalde diu que són molt conscients d’això i que treballen cada dia per intentar
equilibrar els tots els departaments. De fet, s’està fent un esforç ingent per part del
departament de Recursos Humans i la mateixa Secretària per intentar arribar a tots
aquests fronts. Com s’ha pogut comprovar, s’han iniciat diversos processos selectius,
s’han creat noves places per tal d’alliberar de tasques a tot el personal que fins ara
no arribava allà on volia arribar.
Són molt conscients que, a dia d’avui, hi ha departaments on falta cobrir places de
personal que ja estan creades. El que no poden fer és crear-ne excessivament perquè
hi ha lleis que ho restringeixen. En tot cas, es tracta de cobrir aquelles que realment
no estan cobertes.
Els encantaria poder cobrir totes les places de la brigada municipal, el que passa és
que, si ho fessin sense Borsa, l’oposició també diria alguna cosa. Per tant, cada cosa
té el seu temps i no poden ser a tot arreu. Intenten arribar, de veritat, però es tracta
d’oferir el màxim bon servei en qualsevol dels serveis que presta l’Ajuntament, i en
això, no es pot tenir cap dubte, que s’està treballant. I evidentment això passa per
tenir més personal, per tenir més gent, i per fer borses de treball i anar cobrint
places, i en això estan treballant; i fins i tot de crear-ne alguna, i això han fet i, diu,
seguiran fent-ho.

ACTA DEL PLE

El Sr. Manyé pren la paraula per comentar que va ser el seu grup de #Compartim els
que van dir que hi havia un informe anterior de la secretària accidental, i està clar
que amb aquest informe del Secretari donen per tancada aquesta qüestió.
En qualsevol cas, anant fora de la banda tècnica i més a la banda política, demanarien
que, tot i que no hi hagi una norma de màxims sinó de mínims, com diu el secretari
en el seu informe, hi hagi un criteri d’equilibri; que no tinguem a la brigada amb la
llengua fora que no arriba i permetre que una altra part de l’equip de l’Ajuntament
estigui sobrada de recursos.

17. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 15/2020 a
19/2020, incloses.
Atès que correspon al Ple de la Corporació, el control i fiscalització dels òrgans de
govern de la corporació, de conformitat amb el que disposen l’article 22.2 a) de la
Llei 7/1985 de bases de règim local, de 2 d’abril i els articles 42, 104 i 113.1.b) del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Atès que les actes de la Junta de Govern Local, estan publicades a la seu electrònica
del Morell en l’enllaç següent: https://seuelectronica.dipta.cat/web/morell/junta-degovern
Es dona compte al Ple de les actes de la Junta de Govern Local núm. 15/2020 a
19/2020.
El Ple en pren coneixement.
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El Ple en pren coneixement.

18. Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2020-0594 a 2020-0720,
inclosos.
L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 2020-0594 a
2020-0720, ambdós inclosos.

El Sr. Alcalde respon que en aquest procediment, que es va obrir a principis d’any,
ja hi va haver un canvi de secretari en el seu moment, i ambdues persones eren
personal de la casa. L’instructor, en aquest cas, sí que es va designar a través del
S.A.M., però es va designar abans de la pandèmia. Donat això, van veure dilatat el
període d’assistència per part del S.A.M, tant que, a dia de la signatura d’aquest
decret, encara no s’havien pronunciat al respecte d’iniciar o no el procediment; i per
mitjà de contactes amb l’instructor, el S.A.M, van detectar que hi havien forces
entrebancs i impediments, pel fet que hi havia d’haver contacte amb molta gent i, en
aquest cas, la Diputació de Tarragona, posava entrebancs a les assistències
municipals de forma presencial, tal i com requeria aquesta instrucció.
Dit això, l’Ajuntament en aquell moment no tenia personal suficient per poder tirar
endavant aquesta instrucció. Avui sí que tenim una persona que, a més a més, en
aquell moment no hi era i que per tant, no va viure aquella situació i no va poder
rebre les influències del que hagués passat en aquell moment. Per tant, es va
designar el nou interventor, que és posterior als fets que s’instrueixen en aquesta
causa.
El Sr. Secretari intervé per recordar als assistents que tot tipus de procediment de
caràcter disciplinari té caràcter reservat. Per tant, sense perjudici del dret que puguin
tenir els regidors d’obtenir informació, respecte dels procediments reservats, no
podrien entrar en el seu contingut material.
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En segon lloc, voldrien parlar del Decret 2020-666, que fa referència al nomenament
de nou instructor de l’expedient disciplinari per assetjament laboral. Volen comentar,
respecte el text d’aquest decret, que afegirien un matís, més que res, perquè els
afecta directament: i és que els membres de l’oposició van rebre el mateix tracte que
l’equip de govern. Diu que no ho menciona i creu que és important que això se sàpiga.
També comenta que sent un tema tan sensible, perquè afecta a 21 treballadors de
la plantilla de l’Ajuntament, no entenen aquest canvi d’instructor, que tenien fins ara,
que era del servei d’assistència municipal de la Diputació, i que era una persona
objectiva i equidistant, separada del conflicte, de la situació. No entenen aquest
canvi, quan a més a més, el nou instructor i secretari que es proposen en aquest
decret són part de la plantilla de l’Ajuntament, i pensen que poden haver-hi
influències i que pot haver fins i tot un punt en que siguin part i jutge.

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde respon que l’informe està fet i avança que si no és aquesta setmana
serà l’altra, convocaran una Comissió de comunicació per portar aquest primer
redactat, esborrany, proposta als diferents grups polítics.

Número: 2020-0011 Data: 26/03/2021

El Sr. Ramon Manyé comenta, respecte als decrets d’alcaldia, que demanarien si fos
possible, que els títols dels decrets d’alcaldia siguin entenedors, perquè s’han trobat
que a l’hora de fer una llegida de la relació de decrets, n’hi havia molts que no
s’entenia de què estaven parlant. De fet han hagut de demanar alguns perquè no
sabien de què estaven parlant. Si el títol fos prou entenedor, doncs ja quedaria clar
amb una llegida i no caldria donar més feina al Secretari ni haver de remenar els
documents amunt i avall.
Dels decrets de la llista, voldrien fer un comentari de tres d’ells:
En primer lloc voldrien parlar del decret 2020-613, que parla de la Comissió de
comunicació. En aquest decret es demana al Secretari que faci un informe. Pregunten
si ja està fet l’informe, perquè entenen que després de l’informe s’hauria d’iniciar la
comissió per treballar-ho políticament.

El Sr. Manyé comenta que s’han fet uns comentaris generals, que en cap moment
s’ha parlat de res de caire personal.

El Sr. Ramon Manyé agraeix l’explicació, però reitera que sembla que es vagin posant
pedaços i anem fent ara una persona, ara una altra, ara una altra…
El Sr. Alcalde respon que si es vol aplicar allò que tots van aprovar al ple, un
increment de la jornada als tècnics de cultura, als peons de la brigada i als subalterns
de la brigada, bé se’ls ha d’incrementar la retribució, a través d’un complement
mensual. Doncs perquè puguin percebre aquest complement que, a diu d’avui encara
que s’hagi aprovat aquell annex, no perceben, ho han de fer a través d’aquesta
adequació. No hi ha cap altra via.
El Ple en pren coneixement.
19. Precs i preguntes.
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El Sr. Alcalde intervé per comentar que el decret no té res a veure amb el que s’està
dient. És una adequació retributiva singular, efectivament. En aquest decret s’ordena
a la Secretaria municipal que emeti informe sobre la proposta d’adequació retributiva
singular dels esmentats llocs de treball, sotmetre aquesta proposta a la fiscalització
prèvia per part de la Intervenció, i sobretot també un pas importantíssim, negociarla a través de mesa de negociació, que encara no s’ha fet, perquè com poden
comprovar no s’ha passat encara a votació en el ple. Aquesta adequació retributiva
té a veure amb l’annex de personal, que com recordaran es va portar a ple i tots van
aprovar votant a favor, del conveni col·lectiu. Aquest annex conté una sèrie de punts
que afecten diverses places de la plantilla, com són els tècnics de cultura, els peons
de brigada i els subalterns de brigada. En aquestes places, d’aquell annex,
s’especificava d’una forma molt concreta, que aquestes places es veien
incrementades en la seva jornada laboral. És a dir, no estaven en les 1.642 hores
anuals de qualsevol treballador, les 37,5 hores setmanals, sinó que estaven en una
jornada superior a la que fixa la normativa per als servidors públics. Això es feia
sobretot en el sentit: primer, de la voluntat per part dels treballadors de que fos així,
és a dir, de la necessitat d’intentar incrementar aquestes jornades per no arribar al
que ens hem trobat any rere any, que és un excés d’hores extres al final de l’any,
sabent que la normativa actual estableix un màxim de 80 hores extres anuals. En
aquestes places, en concret, s’arribava molt ràpid a aquestes hores extres anuals i
vèiem la necessitat d’incrementar la jornada d’aquestes places. La manera de fer-ho
va ser a través d’una negociació col·lectiva, fer-ho a través d’aquest annex del
conveni que vam aprovar entre tots, el que passa és que això, un cop aprovat, no es
podia aplicar perquè excedíem el 2% de la massa salarial del pressupost ordinari,
amb la qual cosa, l’única via per poder aplicar allò que es va aprovar per ple era ferho a través d’aquesta adequació retributiva singular, i no serà l’última perquè una
vegada es tingui la RLT s’hauran de fer adequacions retributives singulars en aquelles
places que creiem oportú que s’han de millorar la seva retribució d’acord amb allò
que digui la RLT, que ja s’ha rebut, que s’està analitzant jurídicament i que
properament es portarà a negociació a la mesa sindical.

ACTA DEL PLE

El Sr. Manyé per acabar vol comentar el decret 2020-0708, de 18 de novembre, que
parla de l’adequació retributiva singular de llocs de treball. Els sorprèn aquest decret
perquè pensaven que l’adequació ja l’havien fet, que ja estaven esperant a tenir la
RLT i que no tornarien a fer adequacions singulars que tanta polseguera aixequen.
Això els fa veure, encara més que mai, com és de necessària la RLT, i que existeixen
unes mancances estructurals que fan que s’hagin de fer aquestes accions que,
pensen, no s’haurien de fer.

El Sr. Francisco Gerardo Palma Jiménez pregunta quines actuacions es preveuen dur
a terme pel brot de parvovirus detectat a la Pobla i que degut a la proximitat és
possible que arribi o ja estigui al Morell

L’Alcalde respon que no el va esmentar perquè no formava part de l’expedient.
El Sr. Albert Roig reitera que li va preguntar: i no heu demanat informe a un ens
superior, tipus diputació? I no li va contestar, li va obviar, diu, aquesta informació.
L’Alcalde respon que sí té aquesta informació perquè, de fet, l’està llegint. Si no la
pogués llegir, seria ben cert que no li haurien donat cap tipus d’informació, com ha
afirmat al principi. Llavors, transparència total perquè té tota la informació.
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El Sr. Albert Roig pren la paraula per comentar la RLT i la retribució singular de llocs
de treball. Primer, abans de fer la pregunta, voldria fer una exposició perquè tot el
ple i els oients tinguin coneixement d’on ve tot això i per què fa aquesta pregunta.
I comença l’exposició: El passat ple ordinari de 30 de juliol, amb motiu del
complement de productivitat i la parcialitat de RLT que consten, respecte del personal
d’aquesta corporació municipal, el nostre grup va preguntar amb quins criteris s’havia
optat per demanar a un professional d’un altre ajuntament el preceptiu informe
jurídic, atesa la incompatibilitat de la persona interessada a l’expedient. Com es pot
comprovar en el desenvolupament del ple celebrat telemàticament, la resposta va
ser vaga, sense que en cap moment es contestés de manera concreta, clara i directa
del perquè s’havia optat per un tècnic d’aquell ajuntament i no per un altre. Avui
encara esperen una resposta concreta i té una nova oportunitat. Així mateix, el nostre
grup li xocava perquè no s’havia acudit als serveis tècnics i jurídics que ofereixen als
municipis altres organismes supramunicipals, amb capacitats i recursos contrastats,
com pot ser el servei d’assistència municipal de la Diputació. Cal recordar que aquest
servei presta assistència, fins i tot facilitant personal, per dur a terme les tasques de
secretaria i intervenció a molts municipis de la demarcació. És per això, que en la
data de 16 d’octubre, vam preguntar per escrit a aquesta alcaldia, si havia sol·licitat
informe jurídic al S.A.M. sobre la qüestió, malgrat que no constava dins de l’expedient
administratiu. En data 23 d’octubre el senyor Alcalde va donar resposta a la nostra
sol·licitud i quina va ser la seva sorpresa que resultava que sí, que es va sol·licitar
un informe jurídic al S.A.M. de la Diputació, què se’ns adjunta informe de data 8 de
juliol. Això és amb anterioritat a que es sol·licités l’informe del tècnic de l’Ajuntament
de Vandellòs-Hospitalet de l'Infant, i qüestió força important, l’esmenat informe del
S.A.M no és coincident ni amb els fonaments jurídics ni amb les conclusions de
l’informe posterior, què és el que finalment s’afegeix a l’expedient. Malgrat que se’ns
digui a la resposta, que l’informe dels serveis de la diputació no s’inclou a l’expedient
perquè es va sol·licitar amb anterioritat a la incoació, inici, del referit expedient,
resulta evident, per les concrecions dels fets que consten en el redactat, que versa
sobre la qüestió esmentada, de complement de productivitat i parcialitat de la RLT.
Dona el número de l’informe en qüestió: número d’expedient S.A.M.
80043300082020005627. Com es pot comprovar, en el ple de 30 de juliol, en abordar
la qüestió, van ser diverses les veus que sol·licitaven, davant de la discrepància
d’interpretacions jurídiques, si es podia demanar un tercer dictamen. Diu que
l’Alcalde no només no va respondre de manera concreta dels criteris per escollir el
tècnic d’un altre ajuntament per l’informe, sinó que no va esmentar en cap moment
l’existència d’aquest informe del S.A.M., que en tot cas, constitueix una diferent
interpretació jurídica. Per què no va esmentar l’existència de l’informe jurídic del
S.A.M. en el ple de 30 de juliol?

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde diu que estan assabentats i que actuaran el més ràpid possible, que és
probable que la setmana vinent facin les desinfeccions dels espais, i que si no s’ha
actuat abans és perquè volien estar segurs de l’efectivitat del producte a utilitzar.

El Sr. Albert Roig continua dirigint-se a l’Alcalde: M’està dient que vostè és
transparent quan jo al ple li vaig preguntar si hi havia un informe d’un ens superior,
i no va dir res? I diu que l’Alcalde no entén la paraula transparència.
El Sr. Alcalde diu que tot el regidor va preguntar i tot el que ell va respondre consta
a l’acta que tots van aprovar. El que sí pot assegurar és que quan ha demanat
informació se li ha donat, que l’informe que ells tenien era l’informe que constava a
l’expedient i li recorda que, l’Alcalde, està prou capacitat per demanar els informes
jurídics que siguin o cregui necessaris.
El Sr. Albert Roig està d’acord amb això però insisteix que no li ha respost a la
pregunta: Per què no va esmentar l’existència de l’informe jurídic del S.A.M. en el
ple de 30 de juliol, quan li va preguntar per què no s’havia demanat, i només tenien
un informe d’un ajuntament i no s’havia demanat un altre ni s’havia contrastat, que
només hi havia un.

El Sr. Alcalde tornar a repetir: si al ple es parla d’un punt de l’ordre del dia, què conté
un expedient, i aquest no conté un informe, per què li ha d’esmentar un informe que
no està inclòs?
El Sr. Albert Roig respon que perquè ell li va preguntar per què no s’havia acudit al
S.A.M. o a la Generalitat o a qui fos, i l’Alcalde no va dir això. Pregunta: això és
transparència Sr. Alcalde?
El Sr. Alcalde diu que el Sr. Albert Roig ha demanat una sèrie d’informació i que se li
ha facilitat tota, tota, a través d’un informe que ha redactat el Secretari, com a
qualsevol altre càrrec electe quan demana accés a la informació pública.

ACTA DEL PLE

El Sr. Albert Roig diu que ell no li està dient si es va incloure o no l’informe. Ell el que
pregunta, i diu que no l’està responent, és per què no va esmentar l’existència de
l’informe jurídic del S.A.M. en el ple de 30 de juliol, quan li va preguntar si n’hi havia
algun.
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L’Alcalde repeteix que l’expedient només inclou aquest informe, què és l’informe que
es va encarregar a un altre ajuntament.

El Sr. Albert Roig insisteix que l’Alcalde no respon a la seva pregunta.

El Sr. Albert Roig fa una segona pregunta: Per què després de rebre l’informe jurídic
del S.A.M, enlloc d’incorporar-ho a l’expedient, es va optar per demanar-ne un altre
a un tècnic d’un altre municipi?
El Sr. Alcalde diu que ja se li va respondre per escrit a aquesta qüestió.
El Sr. Albert Roig diu que li digui, que la pregunta és senzilla.
El Sr. Alcalde li diu que la llegeixi, que segurament la té al davant.
El Sr. Albert Roig diu que no la té al davant.
L’Alcalde diu que la busqui, perquè si no, ara mateix, no li pot respondre.
El Sr. Albert Roig diu que se li va respondre que es va decidir no acceptar l’informe
del S.A.M. perquè no tenia en compte determinades qüestions tècniques i jurídiques,
però també li van dir, en seu plenària, que l’Alcalde no és tècnic, i no ho ha de ser, i
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L’Alcalde respon que ja l’ha respost però que potser el que no li agrada és la resposta.

que es refia dels criteris dels seus tècnics. Llavors pregunta: quin tècnic o professional
va avaluar l’informe del S.A.M. i el va considerar erroni o insuficient, descartant-lo i
sol·licitant-ne un de segon?
El Sr. Alcalde respon que l’informe no el sol·licita, ni el demana, ni el descarta el
tècnic municipal sinó l’Alcalde, què demana tants informes com siguin necessaris, en
base a uns fonaments tècnics, evidentment.
El Sr. Albert Roig pregunta qui el va assessorar per dir-li que aquest informe del
S.A.M. era erroni o insuficient?
El Sr. Alcalde respon que els serveis jurídics de l’Ajuntament: el Sr. Secretari, els
Tècnics d’Administració General de la casa.

El Sr. Albert Roig pregunta que això per què era, per què no li agradava o no li donava
la raó?
La Sra. Rosa Maria Sánchez insisteix que hi ha unes mancances d'unes qüestions
tècniques i ell pot assessorar en aquests temes.
El Sr. Albert Roig acaba amb un prec: Sr. Alcalde, les qüestions de personal d'aquesta
corporació cal tractar-les amb la seriositat i la legalitat deguda, en tant afecten als
treballadors i treballadores que presten un evident servei públic als veïns i veïnes del
Morell, i poden tenir importants conseqüències pressupostàries, més en el cas de
recursos legals com és el cas. Li preguem que ho tingui en compte i sigui obert i
transparent amb tots els membres d'aquest consistori en les qüestions que afecten
a tot l'Ajuntament, oposició inclosa.
El Sr. Alcalde respon, ho són i ho han estat.
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha algun prec o pregunta més.
El Sr. Alberto Ortega Royo pren la paraula per comentar el tema que li competeix: la
guàrdia municipal. Felicita la feina del Manel, dels tècnics, del Secretari, de tothom.
Explica que està molt content perquè en la reunió que ha tingut aquest matí amb el
Manel, aquest comenta que en un mes i mig s'han fet uns quinze avisos, i la resposta
ha estat immediata: no ha calgut denúncia, sanció. És més, els veïns veient el
comportament d'aquell veí que, per exemple, aparcava malament, se l'ha avisat i ha
deixat de fer-ho, ha contagiat a la resta. Felicita als ciutadans que, després d'estar
tant de temps sense una normativa, s'estan comportant-amb un civisme i una actitud
molt bona.
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La Sra. Rosa Maria Sánchez Pérez pren la paraula i diu que sigui part o no, està
analitzant unes qüestions tècniques, de la mateixa manera que podria analitzar un
defecte de forma. No està fent una valoració a favor o en contra, està analitzant unes
qüestions tècniques de l'informe, unes mancances, i arrel d'aquí es decideix demanar
un altre informe.

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde respon que el Sr. Secretari pot recomanar, pot orientar, pot aportar
més abundància als aspectes jurídics. El secretari té, entre les seves funcions, la
d’assessorar jurídicament al càrrec electe. En ser part d’aquest procediment, el Sr.
Secretari no informa al respecte, i el que es fa és encarregar-ho a un altre ens.
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El Sr. Albert Roig diu que el Sr. Secretari és part i ell no podia decidir, de la mateixa
manera que no podia fer informe, ell no podia decidir si aquell informe era erroni o
no.

20. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna qüestió, aspecte, que algun grup vulgui
comentar.
El Sr. Alcalde explica que en l'àmbit de personal s'estan finalitzant els tràmits per
poder fer l'aprovació de la RLT, una RLT esperada per tots els treballadors i
treballadores i que en un any i mig s'ha tingut la capacitat de redactar després del
compromís d'haver signat un conveni amb les parts, un conveni que a més a més és
dinàmic, ja que properament es treballarà en la part dels fons socials, un d'aquells
apartats que motivaven els treballadors a seguir modificant aquest conveni,
adaptant-lo a les diferents realitats de cada any.

S'està treballant per fer la Fira de Nadal amb totes les condicions de seguretat i salut
de cara al proper cap de setmana 18, 19 i 20 de desembre. En aquest cas, però, no
seria a la plaça de l'Era del Castell, sinó que es farà al parc del PP1 per raons obvies
d'aforament i d'espai.
S'està treballant en la redacció del programa d'actes de Nadal, dintre de la previsió
del que podrien ser els actes de Nadal encaixats en aquest nou programa divers,
d'aquestes fases cap a la nova normalitat d'aquesta segona onada, i per tant, també
molt atents a totes les novetats que puguin venir per part de l'Estat o de la Generalitat
a nivell d'actes en els espais públics.
També comenta que Correus es mourà a partir de desembre a una nova ubicació,
que gràcies a l’Ajuntament s’ha trobat una fórmula perquè Correos no hagi
d’abandonar el municipi. La voluntat de Correos era d’abandonar el poble, després
d’unes directrius que venien de la presidència d’aquesta entitat, i que posaven fi a
totes aquelles oficines de municipis com la del Morell. Tot plegat en un pla de reducció
de costos, sobretot en l’àmbit dels lloguers dels locals. En el moment en que
l’Ajuntament es va assabentat d’aquesta intenció, es va posar mans a l’obra per
intentar arribar a un acord per cedir un espai municipal de forma gratuïta a Correus
perquè s’hi poguessin instal·lar com també fan en altres municipis. En aquest cas
serà a partir de desembre que s’instal·laran a la sala annexa al bar del Centre
Cultural, a la primera planta.
S’han fet els primers contactes per avançar tant a nivell tècnic com jurídic en la
creació de la residència a la planta superior del Centre de Dia.
S’està treballant en les PCR, test ràpids, als treballadors i assistents socials del Centre
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Es reforçarà també la subvenció que cada any percep l'Associació de Comerciants,
per potenciar el comerç local, sobretot ara també que ve la campanya de Nadal, per
fer-los costat.

ACTA DEL PLE

S'estan també acabant les bases del pla d'ocupació, que seleccionarà una vintena de
persones: 10 persones 6 mesos, i 10 persones 6 mesos més. Per tant, seria un
macropla d'ocupació a nivell municipal, a nivell de pla de xoc, també, en l'ocupació
del nostre municipi.
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S'estan estudiant també les subvencions directes a les empreses afectades per la
segona onada: la restauració, les estètiques i els centres esportius privats, a través
de la modificació de crèdit. Creu que han d'estar més que mai al costat de les
empreses, dels autònoms, d'aquells que han patit aquesta segona onada i que
malauradament no han pogut percebre de forma ni àgil ni senzilla les subvencions
per part de la Generalitat, ni els ajuts per part de l'Estat en matèria de quota
d'autònoms.

de Dia, així com als usuaris, per tenir un control directe i una traçabilitat de tots els
usuaris que no puguin ser portadors de virus, a través d’un programa de proves
periòdiques que es fan a tota aquesta gent.
Els pressupostos participatius donaran inici a la seva segona fase, fase de votació, a
partir de la setmana vinent, a partir de dimarts, començaran les votacions, i
finalitzaran el cap de setmana de la Fira. També es podrà votar no només de forma
presencial sinó també de forma telemàtica, que per raons obvies, s’ha de potenciar.
S’està treballant en els pressupostos de 2021.
Properament, a principis d’aquesta setmana, es posaran les màquines a treballar en
el parc del CAP, que va ser la proposta guanyadora de 2020, amb una proposta i un
projecte impulsat des de la regidoria d’urbanisme i serveis.

També s’està treballant, de fet se'ls ha entregat fa molt poquet, en el projecte de
construcció de la pista coberta, el de pavelló lleuger, el qual presentaran properament
davant de les entitats esportives, després de la comissió d'urbanisme que ja es va
realitzar, i que una vegada fet aquest pas, s'aprovarà per part de la Junta de Govern
Local.
S'està treballant també en el pla d'igualtat, des de la regidoria d'igualtat. Un pla
necessari de tenir aprovat en institucions com la nostra, i que es passarà per ple una
vegada es tingui el document redactat.

ACTA DEL PLE

També s’ha aprovat el projecte del tercer tram, que seria el tram del Centre de Dia,
el qual actualment es troba en els últims dies d’exposició pública i esdevindrà
definitiu, i durant els propers mesos també es podrà treure a concurs.
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Ja s’ha tret a concurs el tram número dos de la Rambla. El projecte es va aprovar en
el seu dia, del tram contingut entre l’escola de música i l’estació. Aquest Ajuntament,
a través de la Junta de Govern, va ordenar tirar endavant aquest concurs, que es
troba ara mateix en exposició pública, perquè en el termini oportú, les empreses es
puguin presentar.

S'estan fent controls periòdics de la recollida d'escombraries a través de la regidoria.
Sembla que, després del toc d'atenció al consell comarcal i a foment, n'han pres nota
i, d'alguna forma, això també s'ha notat al carrer. Agraeix també la tasca, com no
pot ser d'una altra forma, del personal de la neteja viària del nostre municipi.
Esports està treballant, en el temps que el pavelló ha estat tancat, en la remodelació
d'alguns punts, sobretot de la maquinària del gimnàs, per intentar, durant aquest
exercici, de fer la renovació d'algunes de les màquines, de què actualment es disposa.
A nivell de patrimoni, s'està treballant en la granja dels frares. S'ha començat amb
una actuació al molí de la granja, amb una inversió d'uns 23.000 euros, consistent
en una petita remodelació de l'interior, però, sobretot. en consolidar el que són les
parets actuals perquè no es degradin amb el pas dels anys. Evidentment, aquest, és
un petit pas que ha de ser la línia a seguir en els propers mesos, anys i dècades. S'ha
d'intentar evitar la degradació d'aquest espai de la granja, què data del segle XIII i
que, per tant, és d'interès. Recordar que és un bé d'interès local, i com Ajuntament,
els agradaria, una vegada redactat un pla director, en el qual es posaran a treballar
properament i que voldrien tenir aprovat el més aviat possible i que hauria de marcar
les fases d'execució, però també de conservació d'aquest espai, demanar a l'Estat la
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Es treballa per fomentar l'associació d'amics dels gats, per evitar colònies
descontrolades i fer esterilitzacions periòdiques.

declaració de bé cultural d'àmbit nacional.
Al gener es té previst realitzar les proves de vigilants i, un cop acabat el procés,
poder tenir els agents al carrer.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 22:15 hores, de la qual s’estén aquesta acta que
signa el President i el Secretari.
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