Presidència: el Sr. Eloi Calbet Ferran
Secretari: el Sr. Xavier Tardiu Bonet
Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors.
2. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Morell.
3. Aprovació, si escau, del conveni per a la constitució i regulació de la
Comunitat de Regants de la Mina de la Glòria del terme municipal del Morell.
4. Aprovació, si escau, del Protocol per a la prevenció de l’assetjament
psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions
de l’Ajuntament del Morell
5. Aprovació, si s'escau, de la moció de #Compartim per garantir la
independència i pluralitat de la comunicació pública local.
6. Aprovació, si s'escau, de la moció de #Compartim per l'actualització del
mapa de capacitat acústica i la creació d'una ordenança del soroll.
7. Aprovació, si s'escau, de la moció de #Compartim per a la modificació del
redactat del ROM pel que fa a les compensacions econòmiques dels càrrecs
electes.
8. Aprovació, si s'escau, de la moció de #Compartim per exigir al govern
espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les
persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal
d'ocupació
9. Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2020-0241 a 2020-0348, inclosos.
10. Precs i preguntes.
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució, el Sr. Alcalde obre la sessió i abans
de despatxar els assumptes inclosos en l’ordre del dia proposa 1 minut de silenci
institucional per les víctimes de la COVID19.
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Assistents:
Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Alberto Ortega Royo
Francisco Gerardo Palma Jiménez
Judit Fernández Llerena
Albert Roig Rovira
Ramon Manyé Sardà
Pere Domingo Segarra
Teresa Bolaño Guivernau
Rosa Maria Sánchez Pérez
Mònica Casas Salvadó
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Identificació de la sessió:
Núm.:
4/2020
Data:
28 de maig de 2020
Caràcter:
Ordinari
Hora d’inici:
20:25 hores
Hora fi:
22:25 hores
Lloc:
Sessió telemàtica

ACTA DEL PLE

Eloi Calbet Ferran (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 20/08/2020
HASH: a57f7cce4d9a513da77c090a85be7c7a

Xavier Tardiu Bonet (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 20/08/2020
HASH: 627910111a476026eba1e3e372496aa6

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors.
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 2/2020, de 26 de març de 2020, i 3/2020, de
14 de maig de 2020, pel lliurament de l'esborrany en l’ordre del dia, es pregunta si
hi ha alguna esmena al respecte.
El Ple aprova les actes per unanimitat dels assistents.
2. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament Orgànic Municipal
de l’Ajuntament del Morell.

El Ple de l'Ajuntament del Morell, en sessió de 7 de juliol de 2015, va aprovar la
segona modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell per
tal d’adequar l’estructura organitzativa al mandat 2015-2019, modificar el règim
retributiu dels càrrecs electes, regular la declaració d’interessos dels càrrecs
electes, regular el dret d’accés a la informació pública i regular el Registre
d’entitats.
El Ple de l'Ajuntament del Morell, en sessió de 18 de juliol de 2019, va aprovar la
tercera modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell per
tal d’adequar l’estructura organitzativa al mandat 2019-2023, incrementar el
nombre de sessions ordinàries del Ple, la introducció de les videoactes, modificació
del nombre de sessions de les comissions informatives, creació de la Comissió
Informativa de Seguretat Ciutadana, derogació de l’article regulador dels drets
econòmics dels regidors, modificació de la regulació dels grups polítics municipals i
modificació de la declaració d’interessos dels càrrecs electes.
El Ple de l'Ajuntament del Morell, en sessió de 30 de gener de 2020, va aprovar la
quarta modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell amb
l’objecte de regular el preceptiu ús de mitjans electrònics en el sí de l’Administració
municipal i disposar d’un marc regulador de les actuacions administratives
electròniques en el sí de l’Ajuntament.
El Ple de l'Ajuntament del Morell, en sessió de 26 de març de 2020, va aprovar la
cinquena modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell
amb l’objecte de regular l’assistència telemàtica a les sessions dels òrgans
col·legiats municipals i la votació remota per mitjans electrònics.
Ara es proposa una sisena modificació per esmenar els errors de redactat
continguts a l’article 97 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del
Morell, atès que fan referència a una situació que en el redactat final de la norma va
acabar essent regulada en dos articles separats (l’article 97 i l’article 98) i, per tant,
la referència continguda en l’article 98 relativa a “les situacions regulades al segon
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El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 12 d’agost de 2014, va aprovar la primera
modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell amb la
finalitat de regular les imatges i els símbols a la Sala d’Actes.

ACTA DEL PLE

El Ple de l'Ajuntament del Morell, en sessió de 8 de juliol de 2011, va aprovar el
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell.

Número: 2020-0004 Data: 20/08/2020

1. ANTECEDENTS DE FET

paràgraf de l’apartat 2 d’aquest article” està mancada de sentit, per estar ja
regulada a l’article 97.
2. FONAMENTS DE DRET
-Articles 4 i 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
-Articles 8 i 52.2 d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
-Article 4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
-Article 4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

2. El procediment s’iniciarà a sol·licitud de la persona interessada mitjançant escrit
adreçat a l’Alcaldia i presentat a la Secretaria de l’Ajuntament, acompanyat de
l’acreditació de la baixa, permís o situació assimilada per naixement per a la mare
biològica o del progenitor diferent de la mare biològica, embaràs o malaltia greu
que impedeixi la seva assistència a la sessió i de la seva durada, amb una antelació
mínima de 24 hores a l’inici de la sessió.
3. Un cop justificada documentalment la circumstància habilitant per acollir-se a la
possibilitat contemplada al primer paràgraf d’aquest article, no obstant això, el
regidor o regidora en qui concorri podrà no fer-ne ús, assistint presencialment a la
sessió.
4. El sistema d’assistència telemàtica i de votació remota estarà sota el control de
l’Alcalde/essa i del Secretari/ària i haurà de complir els requisits i respectar els
principis recollits en les Lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre, en especial els de
seguretat i accessibilitat. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans
electrònics vàlids el correu electrònic, les àudio-conferències i les vídeoconferències.
5. Correspon a l’Alcalde/essa vetllar perquè aquelles persones que assisteixin
telemàticament al desenvolupament de la sessió puguin exercir els seus drets
d’igual manera a com ho farien si hi estiguessin presents físicament i, en particular,
els de votació remota per mitjans electrònics, formular observacions a l’acta,
intervenir en els debats, plantejar qüestions d’ordre, demanar la retirada d’un
assumpte o que resti sobre la taula i el de respondre a al·lusions.
6. En qualsevol cas, resta exclosa de la possibilitat de vot remot a la votació secreta
regulada a l’article 16.2 d’aquest Reglament.
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1. Les regidores i els regidors en situació de baixa, permís o situació assimilada per
naixement per a la mare biològica o del progenitor diferent de la mare biològica,
embaràs o malaltia greu que impedeixi la seva assistència a la sessió, durant el
període del seu gaudi o vigència, podran acollir-se a la possibilitat d’assistir de
forma telemàtica a les sessions dels òrgans col·legiats municipals i de votar-hi
remotament per mitjans electrònics, de conformitat amb allò que s’estableix en el
present article.

ACTA DEL PLE

Article 97 Situacions de baixa, permís o situació assimilada per naixement per a la
mare biològica o del progenitor diferent de la mare biològica, embaràs o malaltia
greu
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Vista la proposta de modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament
del Morell, el tenor literal de la qual és el següent:

DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.
No es realitza cap altra intervenció donat el torn de paraula.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:

1. ANTECEDENTS DE FET
Històricament l’Ajuntament del Morell ve gaudint de la condició d’usuari de la
Comunitat de Regants de la Mina de la Glòria, sent titular d’un dret de reg. Aquesta
comunitat d’usuaris no ha estat formalment constituïda i s’ha vingut regulant pels
usos i costums locals.
El 8 de febrer de 2020 té entrada al Registre General de l’Ajuntament del Morell un
escrit on s’adjunta una proposta de conveni que té per finalitat la constitució formal
i la regulació de la Comunitat de Regants de la Mina de la Glòria.
2. FONAMENTS DE DRET
-

Article 84.2.c) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
Articles 66.3.f) i l) i 114.3.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Articles 81.1 i 81.5 del Text refós de la Llei d’aigües, aprovat per Reial decret
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
Article 203 del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial
decret 849/1986, d’11 d’abril.

2.2 Vista la proposta de conveni de constitució i regulació de la Comunitat de
Regants de la Mina de la Glòria, el contingut del qual és el següent:
CONVENI DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE LA MINA DE LA GLÒRIA DEL
TERME MUNICIPAL DEL MORELL.
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3. Aprovació, si escau, del conveni per a la constitució i regulació de la
Comunitat de Regants de la Mina de la Glòria del terme municipal del
Morell.

ACTA DEL PLE

Segon.- Donar publicitat al present acord mitjançant la inserció del corresponent
edicte al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la Corporació, d’acord amb allò establert a l’article 63.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovant-se automàticament la modificació del Reglament sense
necessitat de l’adopció d’un nou acord en cas que no es presentin al·legacions en el
període d’informació pública.

Número: 2020-0004 Data: 20/08/2020

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Morell.

Capítol 1. Disposicions Generals
Article 1
Constitució i denominació
Els propietaris/es dels béns adscrits a l’aprofitament d’aigües Surgència-Mina de la
Glòria es constitueixen en Comunitat d’acord amb el que disposen els articles 81.1 i
81.5 del Text refós de la Llei d’aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de
20 de juliol i 203 del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial Decret
849/1986, d’11 d’abril.

La Comunitat actuarà conforme als procediments establerts en el Text refós de la
Llei d’aigües, en el Reglament del domini públic hidràulic i en aquest Conveni,
d’acord amb allò que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.
La seu social de la Comunitat està ubicada al C/ Sant Plàcid, 32 El Morell (Codi
Postal 43760).

L’àmbit territorial de la Comunitat abasta a les finques descrites en el Padró
d’Usuaris/es Annex 1 i que s’emmarquen en el plànol de situació adjunt com Annex
2.
Article 3
Descripció de les preses d’aigua i conduccions - Relació de béns
La Comunitat utilitza aquest aprofitament d’aigua mina de la Glòria d’una longitud
aproximada de 2.500 m com a complement per al reg d’avellaners.

ACTA DEL PLE

Article 2
Àmbit territorial
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La Comunitat de Regants de la Mina de la Glòria té el caràcter de corporació de dret
públic i està adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua, en endavant ACA.

Són membres de la Comunitat i en formen part els propietaris/es de les finques
objecte de reg que es relacionen en el Padró d’usuaris/es que s’annexa a aquest
Conveni i que la Comunitat mantindrà rigorosament al dia, especificant els drets a
l’ús de les aigües de cadascun dels comuners, la participació de cada membre en
les despeses comunitàries i el nombre de vots que els corresponen i els torns d’ús
de l’aigua.
En cas que una persona externa a la Comunitat demani ser acceptada com a nou
membre de la Comunitat, la Junta General ho haurà d’aprovar i podrà acordar el seu
ingrés per majoria absoluta. En tot cas es podrà acordar que aporti la part de capital
proporcional a les inversions realitzades a la comunitat.
Si l’admissió del nou membre suposa una modificació de les característiques de la
concessió atorgada a la Comunitat (àmbit territorial, volum concedit, etc.) s’haurà
de sol·licitar a l’ACA l’inici del corresponent procediment de modificació del títol
concessional.
Els membres de la Comunitat hauran de comunicar a la Junta de Govern qualsevol
modificació en la titularitat dels terrenys adscrits a la comunitat perquè figuri en el
Padró d’usuaris/es.
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Article 4
Membres de la Comunitat

Article 5
Dret de participació dels membres de la Comunitat en la constitució i funcionament
Tots els propietaris dels béns adscrits a l’aprofitament col·lectiu, i únicament
ells/elles o els seus representants legals tenen dret a participar amb veu i vot en la
constitució i funcionament de la Comunitat i a ser elegits per a exercir-hi càrrecs.
Els membres de la Comunitat poden ser representats en la Junta General pels seus
representants legals.
També poden conferir la seva representació voluntària, sempre i quan aquesta
representació voluntària s’atorgui expressament, per escrit, i hagi estat validada pel
Secretari de la Comunitat. El representant voluntari/a pot participar en la presa
d’acords de la Comunitat.

Tots els membres de la Comunitat tenen dret a l’aprofitament de les aigües per reg
agrícola de 25 ha i un cabal de 35.000 m3/any d’acord amb el contingut d’aquest
Conveni i la concessió que s’ha obtingut CC2003000573 o de la que resulti de
futures sol·licituds de modificació o ampliació, que també determinarà les
limitacions d’aquest dret.
L’aprofitament-Mina consta inscrit al registre d’Aigües amb el núm. C-0011401.
El dret d’aprofitament dels/les partícips s’estableix en proporció a les hores de reg
que cada comuner/a té assignades en el Padró d’usuaris/es.

ACTA DEL PLE

Article 6
Dret a l’ús de l’aigua
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En cap cas aquesta representació voluntària dona accés a desenvolupar o substituir
ni a ser elegit en cap càrrec de la Comunitat.

Cap membre de la Comunitat no se’n podrà separar si abans no ha complert les
obligacions contretes.
Article 7
Nombre de vots
El nombre de vots que correspon a cada membre de la Comunitat es determina
segons les hores de reg que disposa i que consten en el Padró d’Usuaris/es de la
Comunitat.
A cap usuari/a no li pot correspondre un nombre de vots igual o superior al 50% del
total, sigui quina sigui la seva participació en els elements comuns i, per tant, en les
despeses comunitàries.
Sigui quina sigui la seva participació en els elements comuns, tots els/les partícips
tenen dret a vot, d’acord amb el que s’especifica en aquest Conveni. En tot cas, es
poden agrupar fins a arribar al mínim exigit per a l’exercici del dret al vot.
Article 8
Règim d’explotació, conservació i torns d’utilització de l’aigua.
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L’usuari/a que se separi de la Comunitat haurà de renunciar prèviament al seu dret
sobre l’aprofitament.

Els/les membres de la Comunitat estan obligats a complir els acords adoptats pels
òrgans de la Comunitat per a l’explotació i conservació de l’aprofitament.
La Junta de Govern podrà ordenar l’estudi i execució de projectes d’obra i treballs
per a la defensa dels aprofitaments comunitaris, dins el pressupost i programa
d’actuació aprovat prèviament per la Junta General.
No es podrà efectuar cap obra ni treball, inclosos els de neteja i reparació, sense
l’autorització prèvia de la Junta de Govern.

En cas que algun membre de la Comunitat adquireixi major superfície de terreny si
aquestes terres estan compreses dins de l’àmbit territorial de la Comunitat, no es
podrà disposar de més hores de regatge sense autorització de la Junta General. En
cas que les terres no estiguin compreses dins de l’àmbit de territorial de la
Comunitat, aquesta ampliació obliga a sol·licitar una modificació de la concessió
d’aigües.
Article 9
Repartiment de despeses

ACTA DEL PLE

La Junta de Govern de la Comunitat podrà establir les mesures a adoptar per tal que
en moments d’escassetat l’aigua es distribueixi de la manera més convenient per
als interessos comunitaris, conciliant els interessos dels diferents aprofitaments.
Amb relació a la superfície i al cultiu, la distribució de les hores de regatge
setmanals són les que es fan constar al Padró d’usuaris/es, si bé els comuners es
podran intercanviar els dies i torns de regatge per necessitats particulars
justificables, amb l’acord previ de les parts.
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La Comunitat podrà executar amb càrrec a l’usuari/a els acords incomplerts que
imposin una obligació de fer. El cost de l’execució subsidiària podrà ser exigit per la
via administrativa de constrenyiment.

Les despeses de millora i conservació del pou fins a la sortida de l’arqueta, així com
les despeses elèctriques fixes es paguen proporcionals a les hores de reg-vots que
disposa cadascú. El consum elèctric propi-personal, cada regant paga el seu cost.
En les concessions d’aprofitaments col·lectius per a regs, tots els terrenys
compresos en el plànol general aprovat restaran subjectes al pagament de les
obligacions encara que els propietaris refusin l’aigua.
Les despeses i inversions en construcció, explotació, reparació i manteniment i
millora de les obres i béns de la Comunitat.
a) Les despeses de policia i control de l’aprofitament i, en general, de l’àmbit
territorial de la Comunitat.
b) Les despeses d’administració, govern, representació i gestió de la Comunitat.
És obligatori per a tots els comuners/es el pagament de la part que els correspongui
de totes les obres que la Comunitat acordi realitzar incloses les corresponents a
millores i modernitzacions de regadiu. Tot comuner haurà d’adequar la utilització de
les aigües als procediments que aquestes obres o instal·lacions puguin exigir.
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Tots els membres de la Comunitat estan obligats a contribuir a les següents
despeses comunes en la part proporcional que els pertoca segons les hores de reg
assignades i que coincideixen amb els vots que disposa.

Les despeses degudes a obres particulars seran a càrrec de l’usuari/a que en
gaudeixi.
Els deutes contrets amb la Comunitat per despeses de conservació, neteja o
millores, així com per a qualsevol altra causa motivada per l’administració i
distribució de les aigües, gravaran la finca o indústria a favor de la qual es
realitzaren. La comunitat podrà exigir l’import d’aquestes despeses per via
administrativa de constrenyiment i prohibir l’ús de l’aigua fins que no sigui satisfet
el deute.
Article 10
Extinció de la Comunitat

Un cop aprovada l’extinció de la Comunitat, aquesta procedirà a la liquidació dels
seus béns patrimonials, de conformitat amb el que disposa el Codi Civil per a la
liquidació de les societats.
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a) Per acabament del termini de concessió, si no ha estat prorrogat.
b) Per caducitat de la concessió
c) Per expropiació forçosa de la concessió.
d) Per fusió amb una altra Comunitat.
e) Per resolució de l’ACA adoptat en expedient sancionador.
f) Per desaparició total o de les tres quartes parts, com a mínim, dels elements
objectius o reals de la Comunitat, tret que els membres no afectats acordin
mantenir la Comunitat i que, en conseqüència, modifiquin el Conveni i la inscripció
registral.
g) Per renúncia a l’aprofitament, formulada, com a mínim, per les tres quartes parts
dels/les comuners/es, tret que els que no han renunciat acordin mantenir la
Comunitat amb la modificació del Conveni i de la inscripció registral.

ACTA DEL PLE

La Comunitat s’extingirà:

Capítol 2. Estructura orgànica i càrrecs de la Comunitat

La Comunitat s’estructura en els òrgans següents:
 Junta General
 Junta de Govern
 Jurat (la comunitat no té Jurat les funcions d’aquest òrgan les desenvolupa la Junta
de Govern).
La Junta General, constituïda per tots/es els membres de la Comunitat que
consten al padró, és l’òrgan sobirà de la Comunitat.
La Junta de Govern, elegida per la Junta General, és l’òrgan encarregat d’executar
el que disposa aquest Conveni i els acords adoptats per la mateixa Junta de Govern
o per la Junta General. La Junta de Govern te atribuïdes les funcions com a Jurat per
això també li correspon conèixer les qüestions de fet que es plantegin entre els
usuaris/es de la Comunitat i imposar als infractors/es les sancions reglamentàries i
les indemnitzacions que han de satisfer als perjudicats i les obligacions de fer que
puguin derivar-se de la infracció.
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Article 11
Òrgans de la Comunitat

Els procediments seran públics i verbals en la forma que determini el costum i
aquest Conveni. Les seves resolucions seran executives (art.84.5 i 6 de la Llei
d’aigües).
Article 12
Càrrecs de la Comunitat
Són càrrecs comunitaris subjectes al règim electoral previst els següents:
* President/a de la Comunitat, el/la qual desenvoluparà també les funcions de
President/a de la Junta de Govern.
* 1 Vocal titular de la Junta de Govern.

Article 13
Elecció de càrrecs
Tots els propietaris/es dels béns adscrits a l’aprofitament col·lectiu i únicament
ells/elles o els seus/seves representants legals tindran dret a participar en la
constitució o funcionament de la Comunitat i a ser elegits per a desenvolupar
qualsevol càrrec de la mateixa.
Els càrrecs de President/a de la Comunitat i de la Junta de Govern, i els/les Vocals
són elegits per la Junta General.
El nomenament del/la Secretari/a – Tresorer/a l’efectua la Junta General, a proposta
del President de la Comunitat.
Article 14
Durada
La durada de tots els càrrecs és de 4 anys, prorrogables per períodes de la mateixa
durada per acord de la majoria absoluta, llevat dels càrrecs de Secretari/a i de
Tresorer/a, que tenen una durada indefinida si bé el President/a de la Comunitat té
la facultat de suspendre’ls en llurs funcions i proposar a la Junta general la
separació definitiva.
Article 15
La Junta General

Número: 2020-0004 Data: 20/08/2020

Donat que el nombre de membres de la Comunitat és molt reduït s'admet que una
mateixa persona desenvolupi els càrrecs de Secretari i Tresorer. En la signatura
d'aquest Conveni el càrrec de Secretari de la Junta de Govern i del Jurat i el càrrec
de Tresorer, el desenvoluparà la mateixa persona sent una persona aliena a la
Comunitat, sense tenir dret a vot.
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* El de Secretari/a de la Comunitat, el/la qual desenvoluparà també les funcions de
Secretari/a de la Junta de Govern i del Jurat. Aquest càrrec el pot desenvolupar tant
un comuner com una persona aliena a la Comunitat, en aquest darrer cas el
secretari/a, en no ser comuner, no té dret a vot i podrà ser retribuït si ho decideix la
Junta General.
* El de Tresorer de la Comunitat, aquest càrrec el pot desenvolupar tant un comuner
com una persona aliena a la Comunitat, en aquest darrer cas el Tresorer, en no ser
comuner, no té dret a vot.

ACTA DEL PLE

També són càrrecs comunitaris:

La Junta General està constituïda pel President/a de la Comunitat i per tots els
membres de la Comunitat.

Les competències del President/a són:
a) Exercir la representació de la Comunitat tant en judici com en qualsevol altra
situació, subscriure els actes i contractes que l’afectin, i les ordres que s’expedeixin
en nom de la mateixa Comunitat.
b) Convocar, presidir i dirigir les sessions de la Junta General d’acord amb aquest
Conveni, i autoritzar les actes amb la seva signatura.
c) Comunicar els acords de la Junta General a la Junta de Govern o al Jurat perquè
els portin a efecte en allò que els concerneix.
d) Donar compliment als acords de la Junta General.
Article 17
Convocatòries de la Junta General
La Junta General es reunirà amb caràcter ordinari almenys un cop a l’any, i amb
caràcter extraordinari quan ho acordi la Junta de Govern, ho consideri convenient el
president/a o ho demani la majoria dels vots de la Comunitat.
El president convocarà la Junta, tant ordinària com extraordinària, amb quinze dies
d’antelació mínima. La convocatòria es farà mitjançant notificació personal al
domicili que el comuner/a hagi assenyalat o anuncis en un dels diaris de més difusió
dins del seu àmbit territorial, o per correu electrònic o a través d’un missatge en el
mòbil.
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Article 16
Competències del President/a de la Comunitat i de la Junta de Govern
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a) L’elecció del President/a i dels/les Vocals titulars i suplents de la Junta de Govern i
el nomenament i separació del Secretari.
b) L’examen de la Memòria i l’aprovació dels pressupostos de despeses i ingressos
de la Comunitat i dels comptes anuals presentats per la Junta de Govern.
c) La redacció i aprovació dels projectes de modificació d’aquest Conveni.
d) La imposició de derrames i l’aprovació dels pressupostos addicionals.
e) L’adquisició i alienació de béns, sense perjudici de les facultats que
corresponguin a la Junta de Govern.
f) L’aprovació dels projectes d’obres preparats per la Junta de Govern i la decisió de
la seva execució.
g) L’aprovació d’ingrés a la Comunitat de qualsevol persona que, amb dret a l’ús de
l’aigua, ho demani, així com l’informe per a l’ACA en el supòsit que alguns
usuaris/es pretenguin separar-se de la Comunitat per constituir una de nova.
h) L’autorització prèvia, sense perjudici del que correspongui atorgar a l’ACA, als
membres de la Comunitat o a terceres persones per a executar obres en les
conduccions i instal·lacions de la mateixa Comunitat amb la finalitat de millorar la
utilització de les aigües.
i) La sol·licitud de noves concessions i autoritzacions.
j) La sol·licitud dels beneficis de l’expropiació forçosa o la imposició de servituds en
benefici de la Comunitat.
k) La decisió sobre els assumptes que li sotmeti la Junta de Govern o qualsevol dels
membres de la Comunitat.
l) Qualsevol altra facultat atribuïda per aquest Conveni o per la normativa legal
vigent.

ACTA DEL PLE

Són competències de la Junta General:

En la Junta General no es podrà tractar cap assumpte que no hagi estat prèviament
inclòs en l’ordre del dia.
Article 18
Acords de la Junta General
La Junta General adoptarà els acords per majoria absoluta dels vots dels membres
de la Comunitat assistents o dels seus representants, computats d’acord amb el que
es disposa més endavant, en primera convocatòria. En segona convocatòria serà
suficient amb la majoria simple dels partícips assistents o degudament
representats.

La Junta de Govern estarà constituïda pel President/a de la Comunitat, per 1 Vocal
suplent, pel Secretari/a de la Comunitat i pel Tresorer/a càrrecs que els desenvolupa
la mateixa persona.
Article 20
Atribucions de la Junta de Govern
Són atribucions de la Junta de Govern:
a) Vetllar pels interessos de la Comunitat, promoure’n el desenvolupament i
defensar-ne els drets.
b) Nomenar i separar els empleats de la Comunitat en la forma que s’estableix en
aquest Conveni i d’acord amb la legislació laboral.
c) Redactar la Memòria, elaborar els pressupostos, proposar les derrames ordinàries
i extraordinàries i sotmetre’ls a la Junta General, a la qual haurà de retre comptes.
d) Presentar a la Junta General la llista de Vocals que han de cessar en els seus
càrrecs d’acord amb el Conveni.
e) Ordenar la inversió dels fons amb subjecció als pressupostos aprovats.
f) Elaborar l’inventari de la propietat de la Comunitat, amb el padró d’usuaris de la
Comunitat, els plànols i les relacions de béns.
g) Acordar la reunió de la Junta General extraordinària de la Comunitat quan ho
consideri convenient.
h) Sotmetre a la Junta General qualsevol assumpte que consideri d’interès.
i) Conservar els sistemes de modulació i repartiment de les aigües.
j) Disposar la redacció dels projectes de reparació o conservació i ocupar-se de la
direcció i inspecció.
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Article 19
La Junta de Govern
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Els acords de la Junta General, en l’àmbit de les seves competències, seran
executius en la forma i requisits establerts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment administratiu de les Administracions Públiques sense perjudici de la
seva possible impugnació en alçada davant de l’Agència Catalana de l’Aigua. La
resolució del recurs d’alçada exhaureix la via administrativa, podent ser, en tot cas,
objecte de revisió per la jurisdicció contenciós administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, sense perjudici que s’interposi qualsevol altre recurs que s’estimi
procedent.

ACTA DEL PLE

Els acords relatius a modificacions del Conveni o altres assumptes que, a judici de la
Junta de Govern, puguin comprometre l’existència de la Comunitat, només seran
vàlids si són adoptats en Junta General extraordinària convocada amb aquest efecte
i aprovats per les tres quartes parts, com a mínim, dels assistents.

Quan la Junta de govern actua en funcions de Jurat, les seves resolucions són
revisables en reposició davant la mateixa Junta de Govern, com a requisit previ al
recurs contenciós administratiu.
Article 22
Funcions del Secretari/a de la Comunitat, de la Junta de Govern i del Jurat
Correspon al Secretari/a:
a) Estendre i anotar en un llibre foliat i rubricat pel President les actes i acords
adoptats, amb la seva signatura i la del President.
b) Lliurar certificacions amb el vistiplau del President.
c) Conservar i custodiar els llibres i altres documents de la Comunitat.
d) Executar les altres funcions pròpies del seu càrrec i les que l’encarregui el
President o acordi la Comunitat.
Article 23
Funcions del Tresorer-comptable
Són funcions del Tresorer-comptable:
a) Fer-se càrrec de les quantitats recaptades per quotes, indemnitzacions i sancions
o altres que, per qualsevol concepte, pugui rebre la Comunitat.
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Els acords de la Junta de Govern, en l’àmbit de les seves competències, seran
executius en la forma i requisits establerts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment administratiu de les Administracions Públiques sense perjudici de la
seva possible impugnació en alçada davant de l’Agència Catalana de l’Aigua. La
resolució del recurs d’alçada exhaureix la via administrativa, podent ser, en tot cas,
objecte de revisió per la jurisdicció contenciós administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que s’estimi
procedent.

ACTA DEL PLE

Article 21
Acords de la Junta de Govern
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k) Ordenar la redacció dels projectes d’obres noves i encarregar-se de l’execució un
cop aprovats per la Junta General. En casos extraordinaris i d’extrema urgència en
què no sigui possible reunir la Junta General, la Junta de Govern pot acordar i
emprendre, sota la seva responsabilitat, l’execució d’una obra nova, i convocar com
més aviat millor la Junta General per retre comptes de l’acord.
l) Dictar les disposicions convenients per millorar la distribució de l’aigua,
respectant els drets adquirits.
m) En el seu cas, establir els torns d’aigua, conciliant els interessos dels diversos
aprofitaments, tenint en compte que, en moments d’escassetat, l’aigua s’ha de
distribuir de la manera més convenient per als interessos comunitaris.
n) Fer complir la legislació d’aigües, el Conveni regulador de la Comunitat i les
resolucions de l’ACA, organisme al qual pot sol·licitar ajut en defensa dels interessos
de la Comunitat.
o) Resoldre les reclamacions prèvies a l’exercici de les accions civils i laborals que
es formulin contra la Comunitat, d’acord amb la Llei de Procediment administratiu.
p) Proposar a la Junta General l’aprovació de la modificació i reforma del Conveni.
q) Altres facultats delegades per la Junta General o que li atribueixi el Conveni
regulador de la Comunitat o les disposicions vigents i, en general, tot allò que sigui
convenient per al bon govern i administració de la Comunitat.

b) Pagar els lliuraments nominals i comptes justificats que li siguin presentats
degudament autoritzats per la Junta de Govern, amb el conforme del President i el
segell de la Comunitat.
El Tresorer-comptable portarà un llibre en què anotarà, per ordre de dates i
especificant conceptes i persones, totes les quantitats que recapti i les que pagui,
llibre que haurà de presentar amb els seus justificants davant la Junta de Govern
anualment.
Cap membre de la Comunitat no podrà ser exonerat de les obligacions i càrregues
inherents a la seva participació en l’aprofitament col·lectiu de les aigües i dels altres
elements comuns.
Article 24
El Jurat

Els procediments del Jurat seran públics i verbals, i les seves decisions, que seran
executives, es consignaran per escrit amb expressió dels fets i de les disposicions
del Conveni en què es basin, així com també la quantia de la sanció, de la
indemnització i de les costes, si n’hi ha.
Les sancions que imposi el Jurat seran pecuniàries i el seu import, que en cap cas
podrà excedir el límit fixat en el Codi penal per a les faltes, es destinarà als fons de
la Comunitat.
L’import de les sancions i indemnitzacions imposades pel Jurat gravaran els béns
adscrits a l’aprofitament dels quals és titular l’infractor; la Comunitat podrà exigir
l’import corresponent per via administrativa de constrenyiment, i prohibir l’ús de
l’aigua mentre no sigui satisfet el deute.
Les decisions del Jurat són revisables davant el mateix Jurat, com a requisit previ a
la via contenciosa administrativa, en els termes previstos a l’article 227 del
Reglament del domini públic hidràulic.
Capítol 3. Règim disciplinari
Article 26
Infraccions i sancions
Incorren en infracció aquells membres de la Comunitat que, mitjançant frau o
negligència, de manera activa o per omissió, cometin algun dels fets següents:
Infraccions lleus:
a) No mantenir en bon estat les instal·lacions de presa i conducció de les aigües o
els mòduls.
b) Executar obres o treballs en l’aprofitament sense comunicar-ho prèviament a la
Junta de Govern.
c) Impedir a la Junta de Govern l’accés a l’aprofitament.
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El President/a convocarà les sessions del Jurat, que tindran lloc per iniciativa
d’aquest, en virtut de denúncia o a sol·licitud de la majoria dels vocals.

ACTA DEL PLE

Article 25
Procediment del Jurat
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Les infraccions previstes les sanciona la Junta de Govern, que en aquests casos
actua com a Jurat.

Infraccions greus:
d) Deixar que l’aigua es perdi sense aprofitar-la i no comunicar-ho a la Junta de
Govern, impedint així que prengui les mesures adequades.
e) Agafar aigua quan no li correspon d’acord amb les instruccions de la Junta de
Govern o amb els torns d’utilització establerts.
f) Agafar més aigua de la que li correspon segons el Padró d’usuaris.
g) Canviar l’ús de l’aprofitament.
Infraccions molt greus:
h) Contaminar l’aigua. Aquesta infracció es sancionarà sense perjudici de les
competències de l’ACA en la matèria.
i) No pagar les quotes que li corresponen dins els terminis establerts.
j) No acomplir les ordres de la Junta de Govern relatives a la limitació d’explotació
de l’aprofitament.

ACTA DEL PLE

Per a les infraccions lleus: entre 20 € i 100 €
Per a les infraccions greus: entre 101 € i 150 €
Per a les infraccions molt greus entre 151 € i 200 €
Subscripció del Conveni de tots els comuners:
(la resta d’usuaris consten a
l’expedient)
23
Nom: Ajuntament del Morell
Representat: Eloi Calbet
Ferran
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Serà exigible al comuner infractor la indemnització pels perjudicis causats i una
sanció pecuniària que oscil·larà entre els següents imports:

1.
2.
3.
4.

Plànols de les parcel·les amb dret a l’aigua.
Padró d’Usuaris de la Comunitat de Regants.
Organigrama de la Comunitat de Regants de la Mina de la Glòria.
Torns d’aigua.

1. Plànols de l’àmbit territorial de la Comunitat (parcel·les amb dret a l’ús
de l’aigua)
(consten a l’expedient)
2. Padró d’Usuaris
PADRÓ D’USUARIS DE LA MINA DE LA GLÒRIA DEL TERME MUNICIPAL DE EL
MORELL
(la resta d’usuaris consten a l’expedient)
TITULAR/PRO
PIETARI

NIF

23.Ajuntamen
t del Morell

P4309600G
39657467Q

Polígon/Parcel·l
es
Polígon 10;
Parcel·la 1

ha
(Superfície
Cadastral)
1,3835 ha

hores de reg i
vots*
1
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ANNEXOS

Representant
alcalde: Eloi
Calbet Ferran
Total

38,2899 ha

168

*Els nombre de vots que correspon a cada comuner és igual a les hores de reg a
que tenen dret-assignades.
3. Organigrama de la Comunitat de Regants de la Mina de la Glòria

(la resta d’usuaris
consten
a
l’expedient)
Nom
23. Ajuntament
del Morell

Torn de reg
Dijous 23h

Hores de reg
Dijous 24h
1 hora

Cada any s’avança 8 hores perquè no toquin sempre els mateixos horaris.
DELIBERACIÓ

ACTA DEL PLE

4.Torns d’aigua
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PRESIDENT JUNTA GENERAL/JUNTA DE GOVERN/JURAT
Joan Gomis Guinovart
SECRETARI-TRESORER
Cristina Figueras Gomis
VOCAL TITULAR
Joan Figueras Calderó

El Sr. Albert Roig pren la paraula i, com a membre de la Comunitat de Regants de la
Mina de la Glòria, felicita a la Sra. Cristina Figueras per la feina feta, en posar una
mica d’ordre en aquesta comunitat.
No es realitza cap altra intervenció donat el torn de paraula.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Morell a la Comunitat de Regants de
la Mina de la Glòria, mitjançant la subscripció del conveni per a la constitució i la
regulació de la Comunitat de Regants de la Mina de la Glòria del terme municipal
del Morell, per a què aquest posteriorment sigui tramès per la Comunitat de
Regants a l’Organisme de conca.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en Dret sigui necessari a l’Alcalde-President
per a l’execució del present acord i especialment per a la signatura d’aquest
conveni.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.
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L’Alcalde explica la proposta.

Quart.- Inserir el conveni en la seu electrònica municipal en compliment del principi
de publicitat activa.
4. Aprovació, si escau, del Protocol per a la prevenció de l’assetjament
psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres
discriminacions de l’Ajuntament del Morell
1. ANTECEDENTS DE FET

Per aconseguir aquest propòsit, l’Ajuntament del Morell demana que cadascuna de
les persones del seu Ajuntament, i especialment aquelles amb autoritat sobre
altres, assumeixin les seves responsabilitats:
-

-

Evitant aquelles accions, comportaments o actituds de naturalesa
psicològica, sexual, amb connotacions sexuals, que es fan per raó del sexe
d’una persona o orientació sexual, que són o puguin resultar ofensives,
humiliants, degradants, molestes, hostils o intimidatòries per algú.
Actuant de forma adequada i solidària davant d’aquests comportaments o
situacions, d’acord amb les orientacions que estableix aquest Protocol: no
ignorant‐los, no tolerant‐los, no deixant que es repeteixin o s’agreugin,
posant-los en coneixement i demanant suport a les persones adequades,
donant suport a aquelles persones que els puguin estar patint.

Per aconseguir aquest propòsit, l’Ajuntament del Morell es compromet a:
-

-

Difondre un Protocol i facilitar oportunitats d’informació i formació per a tots
els seus membres i, en especial, l’equip de Govern per contribuir a crear una
major consciència sobre aquest tema i el coneixement dels drets,
o.bligacions i responsabilitats de cada persona.
Donar suport i assistència específica a les persones que puguin estar patint
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D’acord amb aquests principis, l’Ajuntament del Morell declara que l’assetjament
psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions que es
puguin produir no seran permesos ni tolerats sota cap circumstància. No han de ser
ignorats. I seran sancionats amb contundència.
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Amb la finalitat de de garantir la plena materialització de les finalitats establertes a
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals, quan
s’estableix a l’article 2 l’obligació de “promoure la seguretat i la salut dels
treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i desenvolupament de les activitats
necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball”, així com del dret
Estatutari dels treballadors de no ésser discriminats directa o indirectament per
qualsevol raó (art 4.2 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors), totes
les dones i homes de l’Ajuntament del Morell tenen dret que es respecti la seva
dignitat. I totes les dones i homes de l’Ajuntament del Morell tenen l’obligació de
tractar les persones amb les quals es relacionen per motius laborals (ciutadans,
proveïdors/es, col∙laboradors/es externs/es, etc.) amb respecte, i amb voluntat de
col∙laborar perquè tothom sigui respectat.

ACTA DEL PLE

1.1 D’acord amb l’obligació legal establerta a l’article 48 de la Llei Orgànica 3/2007,
de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, per la qual s’indica que
“las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual
y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su
prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular
quienes hayan sido objeto del mismo”, l’Ajuntament del Morell vol aconseguir un
entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones.

-

aquestes situacions, nomenant una persona/una relació de persones amb la
formació i aptituds necessàries per a aquesta funció.
Articular i donar a conèixer les diferents vies de resolució d’aquestes
situacions dins de l’Ajuntament.
Garantir que totes les queixes i denúncies es tractaran rigorosament i es
tramitaran de forma justa, ràpida i amb confidencialitat.
Garantir que no s’admetran represàlies envers la persona assetjada que
presenti queixa o denúncia interna o envers les persones que participin
d’alguna manera en el procés de resolució.

1.2 El 14 de gener de 2020 es lliura un esborrany d’aquest Protocol al president
dels representants sindicals del personal laboral de l’Ajuntament del Morell amb la
finalitat de què el revisi i pugui proposar aquelles mesures de millora que estimi
necessàries.

-

Article 2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos
laborals.
Article 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva
de dones i homes.
Articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista.
Articles 4 i 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Article 52 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.

DELIBERACIÓ
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Rosa Maria Sánchez que explica la
proposta. En acabar l’explicació comenta que, en la reunió prèvia de portaveus, s’ha
acordat traslladar al Ple fer una petita esmena a la proposta.
L’Alcalde explica l’esmena i el Ple la debat.
El Sr. Ramon Manyé felicita a tothom que ha participat en l’elaboració d’aquest
protocol, que considera molt necessari.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:
PRIMER.- Ratificar el decret d’Alcaldia 60/2020, de 24 de gener, i aprovar
inicialment el Protocol per a la prevenció de l’assetjament psicològic, sexual, per raó
de sexe o orientació sexual i altres discriminacions de l’Ajuntament del Morell,
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2. FONAMENTS DE DRET

ACTA DEL PLE

1.4 Per Decret 60/2020, de 24 de gener, l’Alcaldia de l’Ajuntament del Morell va
aprovar aquest Protocol per la via d’urgència.

Número: 2020-0004 Data: 20/08/2020

1.3 El 20 de gener de 2020 l’Alcalde de l’Ajuntament del Morell i el president dels
representants sindicals del personal laboral signen un acord d’implantació d’aquest
Protocol.

sotmetent la seva eficàcia a condició suspensiva a la negociació col·lectiva amb els
representants sindicals del personal funcionari i del personal laboral.
SEGON.- Afegir al Protocol, a l’apartat d’assessorament i assistència a les persones
afectades: la persona de referència, i a continuació del quadre de persones de
referència de l’Ajuntament, el següent text:
Davant d’una causa d’abstenció de qualsevol de les persones referides en el quadre
anterior, es recorrerà a demanar l’assistència del Servei d’Assistència Municipal de
la diputació de Tarragona o d’una altra administració pública.
TERCER.- 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’anuncis de la Corporació.

SETÈ.- Notificar aquests acords i lliurar una còpia d’aquest Protocol al Servei de
Prevenció de Riscos Laborals aliè concertat per l’Ajuntament (actualment,
PREVENACTIVAL SLU – SP ACTIVA) per a què, si s’escau, pugui estudiar i analitzar
l’entorn psicosocial del lloc de treball de l’assetjat/da i les seves funcions dins el
centre de treball en el que presta serveis, amb la finalitat de poder elaborar les
propostes i recomanacions tècniques que d’aquest estudi es puguin derivar, en
aplicació d’aquest Protocol.
5. Aprovació, si escau, de la moció de #Compartim per garantir la
independència i pluralitat de la comunicació pública local.
El grup municipal #Compartim del Morell, presenta el següent text de MOCIÓ
perquè sigui sotmès a la consideració del Ple i aprovada si s’escau.
Exposició de motius
L’article 170.2 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya diu que:
“El ple de l'ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups
municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal, com ara la televisió local,
les emissores de ràdio municipals i les publicacions i els butlletins editats per
l'ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d'aprovar un
reglament que reguli les condicions d'accés i d'ús d'aquests mitjans pels
regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació .”
La comunicació pública local és cabdal perquè la ciutadania pugui conèixer
tots els serveis municipals que té al seu abast, així com la vida política del
consistori. És, per tant, una part cada vegada més rellevant de la comunicació
pública i de la comunicació en general. En aquest sentit, els mitjans de comunicació
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SISÈ.- Habilitar el lliurament d’una còpia d’aquest Protocol a tot el personal de nova
incorporació a l’Ajuntament del Morell (conjuntament amb els documents en
matèria de protecció de dades, prevenció de riscos laborals, etc.), que els permeti
conèixer des d’un inici els seus drets i responsabilitats i els mecanismes de suport i
protecció disponibles en aquesta matèria.

ACTA DEL PLE

CINQUÈ.- Notificar aquests acords a tot el personal funcionari i el personal laboral
al servei de l’Ajuntament del Morell, així com a la seva representació sindical.

Número: 2020-0004 Data: 20/08/2020

QUART.- Publicar aquest Protocol a la seu electrònica municipal en aplicació del
principi de publicitat activa.

han de complir una doble funció: en primer terme, facilitar l’exercici individual dels
drets a les llibertats d’expressió i d’informació de tots els ciutadans i ciutadanes, en
segon terme, promoure una opinió pública lliure.
Tal i com estableix la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual de Catalunya
(articles 32, 33 i 34), els ajuntaments han de garantir la professionalització i
independència de la comunicació local, aprovant reglaments, contractes programa,
estatuts de redacció, creant consells professionals i escollint els seus directius amb
concursos públics en base a mèrits professionals.
És indispensable, doncs, que els ajuntaments posin les eines perquè els mitjans
públics de proximitat siguin viables econòmicament i independents políticament.
Només així podran complir plenament la seva missió: ser un servei
indispensable en democràcia, la millor garantia de la pluralitat és la
professionalitat.

Adjuntem l’enllaç al document:
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3597/Informe%20al%20Parlament
%202013%20amb%20portades%20dina4.pdf
Que l’article 78 del ROM de l’Ajuntament del Morell diu el següent en aquest
aspecte:
Art. 78. L’obligació municipal d’informar
1. Es garantirà el dret d’accés a la informació pública en els termes establerts al
Títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern o en la normativa que la substituís.
L’Ajuntament facilitarà, en termes generals, una informació àmplia, puntual i
objectiva sobre els assumptes i activitats municipals a través dels següents mitjans:
a) El taulell d’anuncis de l’Ajuntament, físic i electrònic;
b) el butlletí municipal en el cas que s’editi;
c) La pàgina web municipal i/o la seu electrònica.
2. Al taulell d’anuncis de l’Ajuntament s’exposaran les convocatòries de les sessions
a les quals puguin assistir o participar els ciutadans.
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Els grups polítics i els càrrecs electes que integren el ple formen part de la
corporació local, i la participació de tots en els mitjans de comunicació propis del
consistori, sense excepció, és un canal per promoure la democràcia a partir de la
confrontació d’idees i de propostes.”
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“Una de les qüestions que plantegen amb assiduïtat els grups polítics amb
representació al ple municipal és la dificultat i les limitacions per participar en els
mitjans de comunicació de titularitat municipal. L’any 2013 el Síndic ha hagut de
recordar novament que, de conformitat amb el que estableix l’article 170.2 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els grups municipals a
l’oposició han de poder participar en els òrgans de comunicació i difusió municipals,
i que cal que el ple aprovi un reglament que concreti les condicions d’ús i d’accés a
aquests mitjans.

ACTA DEL PLE

Que ja el Síndic de Greuges en el seu INFORME AL PARLAMENT 2013 en l’A.27 diu:

3. El butlletí municipal és la publicació periòdica anual que recull en extracte els
acords més importants dels òrgans de govern i les votacions dels diferents grups
polítics.
L’Ajuntament fomenta la participació dels regidors per assegurar-ne la pluralitat i en
garanteix la presència proporcional als diversos grups municipals.

Per tant trobem a faltar informació clara sobre garantir la participació dels regidors i
dels grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal, com són: lloc
web, facebook, instagram, el butlletí Agenda Morell i la seva secció de notícies, la
ràdio, l’App, entre d’altres.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Ramon Manyé que explica la proposta. Comenta
que a la Junta de Portaveus se n’ha parlat de manera extensa i s’ha conclòs acordar
retirar aquesta moció de l’ordre del dia, emplaçant-se a tractar aquest tema amb
més profunditat en una Comissió de Comunicació a celebrar en un termini màxim
de dues setmanes.
Es retira el punt de l’ordre del dia.
El Sr. Ramon Manyé agraeix la tasca de la Sra. Teresa Bolaño, que ha elaborat la
moció.
6. Aprovació, si escau, de la moció de #Compartim per l'actualització del
mapa de capacitat acústica i la creació d'una ordenança del soroll
Motivació
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Aquesta contradicció demana un canvi del redactat, adaptant-lo a allò manifestat i
recollint realment, i de manera sistemàtica (espai, núm. caràcters, data de
lliurament per a la seva publicació...), perquè els diferents grups polítics amb
representació al Consistori puguin exercir el seu dret a la participació pública tal i
com se'ls reconeix per Llei.
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És evident que el punt 3 i el punt 4 són contradictoris ja que, per una banda, es diu
que el butlletí recull " els acords més importants dels òrgans de govern i les
votacions dels grups municipals " i, per altra banda, es diu que No s’entendran com
a òrgans d’informació i difusió municipal els fulletons ni altres publicacions
destinades a donar informació d’actes i actuacions concretes, així com les edicions
dirigides a la informació ciutadana en general i a la promoció del Morell.". és a dir,
que no s'entendrà com a òrgans d'informació les publicacions destinades a donar
informació, així com les edicions dirigides a la informació ciutadana en general.
Resulta evident la incongruència i manca de coherència del redactat, que sembla
més orientat a deixar fora la participació dels grups polítics municipals de les
publicacions informatives periòdiques que edita aquest Ajuntament, amb els diners
de tots els veïns i veïnes del Morell, que a una veritable voluntat de complir amb
allò previst legalment, reconegut àmpliament per la jurisprudència i diversos
dictàmens d'institucions com ara el Síndic de Greuges.

ACTA DEL PLE

4. No s’entendran com a òrgans d’informació i difusió municipal els fulletons ni
altres publicacions destinades a donar informació d’actes i actuacions concretes,
així com les edicions dirigides a la informació ciutadana en general i a la promoció
del Morell.

En els darrers mesos estem patint nous episodis de soroll intens al nostre poble i en
que els ciutadans els genera una situació aguda dels efectes propis del soroll amb
les persones com malestar/ansietat, trastorns del son, dificultat per concentrar-se i
situació d’irritació continuada.
Aquesta situació ha provocat un malestar evident en la població, fins hi tot que algú
es vegi forçat a canviar de domicili o marxar del Morell.
En aquest poble hem apostat els darrers anys per la valoració i defensa del medi
ambient, però en canvi el vector soroll ha quedat oblidat tot i l’impacte que suposa
per les poblacions veïnes ala industria del polígon Nord.

Normativa en relació amb els mapes acústics:
L’any 2002 va entrar en vigor la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica la qual obligava als Ajuntaments, al seu article 9, a elaborar
un mapa de capacitat acústica en un termini de tres anys des de la seva entrada en
vigor (termini finalitzat l’11/10/2005).
L’any 2003 apareix la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll d’àmbit estatal on
s’indica com a termini màxim per a realitzar els mapes el dia 30/06/2012.
L’any 2009 apareix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica el qual modifica alguns paràmetres de la Llei 16/2002 i reitera el fet que
elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i els mapes estratègics dels
municipis és competència municipal. El mateix any 2009, a partir del 24 de Abril,
van ser d’aplicació obligatòria les exigències bàsiques desenvolupades al DBHR de
protecció davant el soroll del Codi Tècnic de l’Edificació.
Normativa acústica en relació a les ordenances de soroll:
L’any 2002 va entrar en vigor la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, la qual a la seva disposició addicional sisena instava als
Ajuntaments que disposessin d’ordenança en matèria acústica a adequar-la als
requeriments de la nova normativa en un termini de dos anys (termini finalitzat
l’11/10/2004).
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Amb l’indicat es vol posar de manifest la importància de disposar d’un mapa de
capacitat acústica actualitzat com de l’Ordenança de soroll, ja que
independentment de l’obligatorietat fixada per la normativa acústica vigent,
ambdues eines són útils i necessàries a l’hora de poder regular correctament
diferents aspectes acústics en activitats, tant existents com de nova implantació.

ACTA DEL PLE

Els mapes de capacitat acústica han de seguir un tràmit d’aprovació similar als
d’una ordenança ja que es tracta de disposicions reglamentàries de caràcter
general, amb la qual cosa, al no disposar d’aquests documents actualitzats posa en
indefensió al ciutadà, i més especialment, al no comptar amb una Ordenança del
soroll que no permet, per part dels veïns, denunciar infraccions en aquesta matèria.

Número: 2020-0004 Data: 20/08/2020

Per tant queda clara la necessitat de millorar encara més la convivència amb la
industria que ens envolta dins el marc del dret a viure en un entorn saludable, és
per això que veiem la necessitat evident de revisar/actualitzar el mapa acústic del
nostre municipi i la creació d’una ordenança reguladora del soroll.

L’any 2009 apareix el decret 176/2009 el qual estableix nous valors límit en matèria
acústica i on s’atorga un nou termini de dos anys per tal que els municipis adaptin
les ordenances existents (termini finalitzat l’any 17/11/2011).
DELIBERACIÓ
L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Ramon Manyé que explica la proposta.
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora de medi ambient, la Sra. Rosa Maria
Sánchez. Comenta que ja s’està treballant en una ordenança que reguli el tema del
soroll. També s’està treballant en l’actualització del mapa acústic.

El Sr. Ramon Manyé troba llavors a faltar la condemna pública davant aquests
episodis.
L’Alcalde proposa tractar aquest tema a la propera Comissió de Comunicació.
VOTACIÓ
El Ple de l’Ajuntament del Morell REBUTJA la moció.
Vots a favor: 4 (Sr. Francisco Gerardo Palma, Sr. Ramon Manyé Sardà, Sra. Teresa
Bolaño Guivernau, Sr. Albert Roig Rovira).

ACTA DEL PLE

La Sra. Rosa Maria Sánchez diu que hi ha voluntat política en la millora del medi
ambient.
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El Sr. Ramon Manyé celebra que ja estigui en marxa aquest tema. Lamenta, però,
que mentrestant, els episodis es repeteixen. Troba a faltar compromís, major
voluntat, en la defensa del medi ambient quan es produeixen episodis en què,
durant 48 hores, es superen clarament els límits establerts per la Generalitat i
l’Ajuntament ni informa ni actua.

7. Aprovació, si escau, de la moció de #Compartim per a la modificació del
redactat del ROM pel que fa a les compensacions econòmiques dels
càrrecs electes.
ANTECEDENTS DE FET
El Ple de l'Ajuntament del Morell, en sessió de 18 de juliol de 2019, va aprovar la
tercera modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell per
tal d’adequar l’estructura organitzativa al mandat 2019-2023, incrementar el
nombre de sessions ordinàries del Ple, la introducció de les videoactes, modificació
del nombre de sessions de les comissions informatives, creació de la Comissió
Informativa de Seguretat Ciutadana, derogació de l’article regulador dels drets
econòmics dels regidors, modificació de la regulació dels grups polítics municipals i
modificació de la declaració d’interessos dels càrrecs electes.
El dia 30 de gener del 2020 es va aprovar en sessió plenària la quarta modificació
del ROM amb l’objecte de regular el preceptiu ús de mitjans electrònics en el sí de
l’Administració municipal i disposar d’un marc regulador de les actuacions
administratives electròniques en el sí de l’Ajuntament.
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Vots en contra: 7 (Sr. Eloi Calbet Ferran, Sr. Alberto Ortega Royo, Sra. Maria Jesús
Valldosera Gasull, Sra. Judit Fernández Llerena, Sra. Mònica Casas Salvadó, Sr. Pere
Domingo Segarra, Sra. Rosa Maria Sánchez Pérez).

Es proposa ara una cinquena modificació del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Morell amb l’objecte d’identificar cadascun dels regidors i
regidores
amb les seves respectives dedicacions parcials i les respectives retribucions ja que,
en l’actual redactat, no queda clar i pot provocar diferents interpretacions.
FONAMENTS DE DRET
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 22.2 d) de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i per l’article 52.2 d)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

8. Aprovació, si escau, de la moció de #Compartim per exigir al govern
espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes
les persones treballadores afectades per un expedient de regulació
temporal d'ocupació
L’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i crua al
conjunt de la ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més durs ha estat
la suspensió temporal de l’activitat laboral en molts sectors econòmics, fet que ha
provocat, alhora, que milers de persones s’hagin vist afectades per expedients de
regulació temporal d’ocupació (ERTO).
Les dades mostren una realitat desoladora. Segons el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies informa que, fins el dia 24 de maig, s’han presentat a Catalunya
97.531 expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten un total de
718.801 persones treballadores. Els ERTO per força major representen el 93,5% dels
presentats, i afecten el 84,6% de les persones treballadores.
Des de l’inici d’aquesta crisi, el govern de l’estat espanyol, liderat pel PSOE, ha
acumulat un seguit d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació de
les prestacions vinculades als ERTO. Avui, especialment, es constaten un munt
d’incidències, com per exemple que no han computat els fills per determinar la
prestació. En comptes de respondre amb diligència i al costat de les persones
treballadores, l’estat espanyol està deixant desateses milers de persones que han
vist caure els seus ingressos de forma fulminant, i provocant que s’accentuï la
vulnerabilitat de les seves vides. El govern de l’estat espanyol està atacant la
dignitat de totes les persones afectades per aquesta aturada de la seva activitat
laboral, per causes alienes a la seva voluntat. Lluny de reaccionar de forma eficient,
el govern espanyol ha agreujat la incertesa que pateixen bona part d’aquestes
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Per aquest motiu, es retira a petició dels grups municipals la moció de l’orde del dia.
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L’Alcalde comenta que aquest tema també s’ha tractat prèviament en la Junta de
Portaveus: el ROM, com diu la moció, no fa referència a les percepcions
econòmiques de cap dels càrrecs electes.
La norma diu que el Ple aprova el règim de dedicacions, retribucions i assistències a
sessions d’òrgans col·legiats i aquest acord es publica al BOP i al portal de
transparència.
És el Decret d’Alcaldia posterior el que determina el règim de dedicació de cada
membre de l’equip de govern i aquesta resolució també es publica al portal de
transparència i al BOP, com es preceptiu.
Per tant, els noms i cognoms dels regidors apareixen a la seu electrònica amb les
seves respectives retribucions.

ACTA DEL PLE

DELIBERACIÓ

persones treballadores, mancades sovint d’informació i desemparades envers
qualsevol suport per clarificar les situacions personals relatives a les prestacions
dels ERTO, fet que lamentem. Denunciem, per tant, la deixadesa i irresponsabilitat
que està mostrant el govern de l’estat espanyol, i exigim el pagament immediat de
totes les prestacions reconegudes en concepte d’ERTO a totes les persones
afectades.

Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement
directe de les difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim
la màxima preocupació envers aquesta injusta i injustificada situació. És evident
que, en poques setmanes, els serveis assistencials municipals, en general, i altres
serveis concrets, com ara els bancs d’aliments, han vist augmentar les seves
demandes per part de persones que estan vivint una situació dificilíssima des del
punt de vista personal i econòmic.
És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un posicionament
ferm de denúncia de la situació i, alhora, de solidaritat envers les persones
afectades per un ERTO i que no han cobrat les prestacions que els pertoca.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Albert Roig que explica la proposta.
No es realitza cap altra intervenció donat el torn de paraula.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes les
persones treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques
de forma immediata, així com que es resolguin totes les incidències i reclamacions.
SEGON.- Demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el
pagament dels ERTO que encara no han pagat.
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Ni tan sols s’ha materialitzat l’anunci fet el passat 1 d’abril per part del Ministeri de
Treball i Economia Social, pel qual es comunicava que s’havia arribat un acord amb
les entitats bancàries que, de forma excepcional, es comprometien a avançar a la
seva clientela el pagament de les prestacions de desocupació.

ACTA DEL PLE

La Generalitat de Catalunya, i també específicament el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, ha estat exigint a la Ministra Yolanda Díaz el pagament
d’aquestes prestacions, i ha posat a la seva disposició, de forma excepcional, els
professionals, la infraestructura tecnològica, l’atenció telefònica i suport general en
la tramitació dels expedients, però malauradament res ha fet canviar la realitat, que
és que moltes persones encara no han cobrat la seva prestació econòmica.
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El govern espanyol ha retallat el 55% dels fons destinats a Catalunya per
implementar les polítiques actives d’ocupació, el que representa una retallada de
més de 215 milions d’euros. Això comportarà, evidentment, que la Generalitat de
Catalunya tindrà serioses dificultats extraordinàries per recuperar el nostre teixit
productiu en la situació posterior a l’emergència sanitària. L’Estat va retallar
aquests diners que suposadament havien de servir per fer front al pagament de les
prestacions i, malauradament, constatem que aquesta finalitat no s’està veient
satisfeta.

TERCER.- Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern espanyol
9. Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2020-0241 a 2020-0348,
inclosos.
L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 2020-0241 a
2020-0348, ambdós inclosos.
10. Precs i preguntes.

El Sr. Francisco Gerardo Palma pregunta a la Regidoria d’Esports sobre la previsió
d’obertura del Pavelló.
La regidora d’Esports, la Sra. Judit Fernández, respon que, de moment, s’ha acordat
esperar a la fase 3 perquè ara cada setmana els protocols canvien. Per la qual cosa
fins que no disposin d’un protocol clar i definitiu, el Pavelló romandrà tancat.
El Sr. Francisco Gerardo Palma pregunta a la Regidoria d’Urbanisme sobre alguns
solars de titularitat municipal en deplorables condicions.
El regidor d’Urbanisme, el Sr. Pere Domingo, respon que queden pocs patis de
l’Ajuntament per netejar, que en pot quedar algun perquè l’operari encara no l’hagi
acabat.
El Sr. Francisco Gerardo Palma pregunta a la Regidoria d’Ensenyament si es disposa
d’informació de les dates de reobertura dels centres educatius del municipi.
La regidora d’Ensenyament, la Sra. Rosa Maria Sánchez, respon que les directrius
venen marcades pel Departament. Els centres que són de la Generalitat obriran el
dia 1 de juny, en un horari establert que els ve marcat i amb un pla d’obertura i una
sèrie de protocols del Departament d’Educació.
Els centres de titularitat municipal es regeixen per les mateixes directrius i protocols
però no obriran el dia 1 de juny. Obriran més endavant.
El Sr. Francisco Gerardo Palma pregunta a la Regidoria de Seguretat Ciutadana .
La regidora d’Ensenyament, la Sra. Rosa Maria Sánchez, respon que les directrius
venen marcades pel Departament. Els centres que són de la Generalitat obriran el
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El Sr. Francisco Gerardo Palma pregunta a la Regidoria de Festes sobre la Festa
Major.
La regidora de Festes, la Sra. Mònica Casas, respon que s’està treballant amb els
tècnics en tots els supòsits possibles. De moment no es pot assegurar res i s’ha
d’esperar a la fase 3 per veure que es pot fer i que no es pot fer. Actes que suposin
grans aglomeracions estan descartats.
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El Sr. Francisco Gerardo Palma pregunta a la Regidoria de Benestar si s’està
treballant en un pla d’ajudes econòmiques a les famílies en situació de
vulnerabilitat.
La regidora respon que amb les ajudes aprovades en el passat ple es podrà
respondre a les necessitats més urgents. No es descarta prendre més mesures i
valorar més ajudes si la situació ho requereix.

ACTA DEL PLE

El Sr. Francisco Gerardo Palma pregunta a la Regidoria de Benestar quan s’obrirà el
Centre de Dia i quines mesures es prendran per evitar contagis.
La regidora de Benestar, Sra. Maria Jesús Valldosera, respon que seguint
instruccions del Departament, no es podrà obrir fins la fase 3. No han arribat encara
els protocols a seguir. A mesura que arribin s’aniran adoptant.

dia 1 de juny, en un horari establert que els ve marcat i amb un pla d’obertura i una
sèrie de protocols del Departament d’Educació.
Els centres de titularitat municipal es regeixen per les mateixes directrius i protocols
però no obriran el dia 1 de juny. Obriran més endavant.
El Sr. Francisco Gerardo Palma demana a la Regidoria de Seguretat Ciutadana un
resum de la seva tasca des de començament d’any fins ara.
El regidor, Sr. Alberto Ortega Royo, explica que tenen gairebé enllestides totes les
ordenances. S’han establert les bases que han de regir el cos de vigilants. S’està
treballant en regular guals i tinença de gossos perillosos i amb el Servei Català de
Trànsit.

La Sra. Rosa Maria Sánchez respon que des del primer moment es va prioritzar el
teletreball. S’han col.locat mampares i cintes per mantenir distàncies. S’han
comprat mascaretes, guants, gel. L’Ajuntament s’està preparant per tenir-ho tot a
punt a mesura que es vagin reobrint els equipaments.
El Sr. Ramon Manyé pregunta si el vigilant controlarà els aforaments de les
terrasses i si pot sancionar en cas d’incompliment.
El Sr. Alberto Ortega Royo respon que el vigilant ha vetllat i continua treballant
perquè les terrasses respectin els aforaments permesos.
L’Alcalde explica que als negocis on ha estat possible, se’ls ha permès ampliar
l’espai de les terrasses perquè puguin mantenir-se les distàncies i les taules.
El Sr. Ramon Manyé pregunta si es tenen controlades totes les terrasses.
El Sr. Alcalde respon que si es detecta alguna terrassa sense llicència se li requereix
que reguli la situació. A data d’avui totes estan al dia o bé han respost al
requeriment i estan en tràmit de regularitzar-se, llevat d’una. En cas de no
respondre al requeriment es regularitza d’ofici.
El Sr. Albert Roig demana a la Regidoria de Seguretat Ciutadana que incrementi els
controls dels aforaments a les terrasses.
El Sr. Ramon Manyé pregunta sobre les correccions que s’havien de realitzar a la
pujada de l’Era del Castell.
El Sr. Pere Domingo respon que fa dies que ja estan fetes.
El Sr. Ramon Manyé pregunta en quin punt es troba la RLT.
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El Sr. Ramon Manyé Sardà pregunta si ja s’han dotat els llocs de treball de les
mesures de protecció i prevenció contra el coronavirus.

ACTA DEL PLE

El Sr. Ramon Manyé Sardà veu amb preocupació com la gent es relaxa davant
l’amenaça del COVID i proposa posar senyals als camins més concorreguts
recordant que el perill encara existeix.
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El Sr. Secretari intervé per respondre a la pregunta del regidor Sr. Francisco Gerardo
Palma sobre limitació del número de precs i preguntes en el Ple: L’article 18.4 del
R.O.M. limita el nombre de precs i preguntes a quatre per cada sessió i grup polític
municipal.

El Sr. Alcalde explica que la RLT s’està redactant. Es farà una reunió amb el comité
d’empresa per explicar tota la feina feta. S’acabarà el més aviat possible. Amb la
situació actual no és possible donar una data concreta.
El Sr. Francisco Gerardo Palma proposa repassar els aparells de megafonia
distribuïts pel poble perquè hi ha veïns que li han dit que no escolten els pregons
perquè l’altaveu està espatllat.
El Sr. Pere Domingo Segarra respon que s’està treballant en solucionar aquest tema.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 22:25 hores, de la qual s’estén aquesta acta que
signa el President i el Secretari.
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