ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Hora fi:
Lloc:

1/2020
30 de gener de 2020
Ordinari
20:00 hores
21:20 hores
Sala d’Actes de la Casa Consistorial

No assisteix:
Presidència: el Sr. Eloi Calbet Ferran
Secretari: el Sr. Xavier Tardiu Bonet
Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdits (Liquidacions
del Consell Comarcal).
3. Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdits (factures
2019).
4. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de les Comissió
Informativa de Portaveus.
5. Aprovació, si escau, de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per la inscripció d’animals de companyia al registre censal municipal i
per l’expedició de llicències administratives per gossos potencialment
perillosos.
6. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Morell.
7. Aprovació, si escau, de la proposta d’incoació del procediment per a
l’establiment del servei públic de Vigilància municipal.
8. Aprovació, si escau, de la moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) per
l'estudi en el marc del pla local de seguretat i la implantació d'una aplicació
(APP) bidireccional per millorar la comunicació entre el cos de vigilants i els
veïns del Morell.
9. Aprovació, si escau, de la moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) per
instar al parlament a crear una comissió d’investigació per l’accident del
polígon químic de Tarragona i per millorar la seguretat.
10. Aprovació, si escau, de la moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) per la
inclusió de les mocions presentades pels grups polítics municipals al portal
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Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Mònica Casas Salvadó
Alberto Ortega Royo
Francisco Gerardo Palma Jiménez
Judit Fernández Llerena
Albert Roig Rovira
Rosa Maria Sánchez Pérez
Ramon Manyé Sardà
Pere Domingo Segarra
Teresa Bolaño Guivernau

Número: 2020-0001 Data: 18/03/2020

Assistents:

ACTA DEL PLE

Eloi Calbet Ferran (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 19/03/2020
HASH: cff60b8ef1167595e36be23c7f14b46c

Xavier Tardiu Bonet (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 18/03/2020
HASH: d0151a0fa1d4f16615677e58a4ff6ea4

Identificació de la sessió:

de transparència de l’Ajuntament del Morell.
11. Aprovació, si escau, de suport a la candidatura de l’Arxiu Històric Arxidiocesà
de Tarragona a la Creu de Sant Jordi 2020.
12. Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2019-0919 a 2020-0066, inclosos.
13. Precs i preguntes.
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució, el Sr. Alcalde obre la sessió i es
procedeix a despatxar els assumptes inclosos a l’ordre del dia:
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

El Ple aprova les actes per unanimitat dels assistents.
extrajudicial

de

crèdits

Vist que el Registre d’entrada 2019-E-RC-2222 de 26 de novembre dels serveis
mediambientals del Consell Comarcal del Tarragonès.
Vist que les liquidació mensual en concepte de bestreta per la prestació de serveis
de la mensualitat de novembre dels serveis mediambientals ascendeix a
27.779,71€.
Vist que el Registre d’entrada 2019-E-RC-2332 amb data 12 de desembre de 2019
dels serveis de deixalleries del Consell Comarcal del Tarragonès.

ACTA DEL PLE

2. Aprovació, si escau, de reconeixement
(Liquidacions del Consell Comarcal).

Número: 2020-0001 Data: 18/03/2020

De conformitat amb l’article 91 del ROF, l’Alcalde obre l’acte i atès que tots els
regidors coneixen el redactat de les actes 13/2019, de 28 de novembre i 14/2019,
de 20 de desembre de 2019 pel lliurament dels esborranys en l’ordre del dia, es
pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.

Vist que el Registre d’entrada 2019-E-RC-2296 amb data 9 de desembre de 2019 de
Benestar social i família del Consell Comarcal del Tarragonès.
Vist que la liquidació del 4t trimestre del 2019 corresponent als diversos serveis
socials en matèria de serveis socials i altres programes relatius als benestar social i
polítiques d’igualtat ascendeix a 9.561,59€.
Vist que les esmentades liquidacions corresponen a l’exercici 2019.
Vist l’informe d’intervenció 2020-0017 de 22 de gener 2020.
FONAMENTS DE DRET




Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal
del Tarragonès, de data 31 de desembre de 2004, regulador de la gestió i
finançament de diferents serveis mediambientals i la seva Addenda de data
12 de gener de 2015.
Acord Plenari de 20 de desembre de 2016 de ratificació de Decret de
Presidència de data 15 de novembre de 2016.
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Vist que l’import corresponent a la liquidació de la bestreta del servei de deixalleries
de l’exercici de 2019, i que fa referència al 50% del cost de les deixalleries de 2019
ascendeix a 19.368,97€.







Article 16.1. a) i b), del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que
aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya que
diu que correspon a la gerència, dirigir l’administració comarcal i executar
els acords del ple, inspeccionar i impulsar les obres i serveis comarcals.
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal
del Tarragonès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat.
Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març. — Els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
desenvolupat per Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:
PRIMER.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el pagament de la
liquidació del mes de novembre per import de 27.779,71€ imputable a la partida
pressupostària 1/920/2500- Conveni Consell Comarcal Medi Ambient.
SEGON- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el pagament de la
liquidació de la bestreta per import de 19.368,97€ imputable a la partida
pressupostària 1/920/2500- Conveni Consell Comarcal Medi Ambient.
TERCER.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el pagament per
import de 9.561,59€ imputable a la partida pressupostària 11/231/22615- Conveni
Consell Comarcal Benestar Social.
QUART.- Notificar l’acord amb Serveis Econòmics.
3. Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdits.
ANTECEDENTS DE FET
Vist que durant l’exercici 2019 algunes partides pressupostàries han quedat sense
crèdit.
Vist que han quedat factures pendents de comptabilitzar de l’any 2019 per aquest
motiu, s’ha vist la necessitat de tramitar un reconeixement extrajudicial de crèdit.
Vist l’informe d’Intervenció 2020-0013 de 20 de gener de 2020.

Número: 2020-0001 Data: 18/03/2020

VOTACIÓ
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El Sr. Alcalde explica la proposta:
El punt 2, similar al punt 3 però amb tractament diferent, és un punt de tràmit.
Com s’ha comentat a la sessió anterior al Ple de Junta de Portaveus, els punts 2 i 3
són reconeixements extrajudicials de crèdit, que no són res més que reconeixement
d’obligacions de pagament d’un exercici anterior, en aquest cas l’any 2019.
El punt 2 és referent a liquidacions del Consell Comarcal de finals de 2019, en què
els costos s’imputen al pressupost 2020.
La competència per imputar aquests costos és del Ple a través d’aquest
procediment de reconeixement extrajudicial de crèdits.

ACTA DEL PLE

DELIBERACIÓ

LEGISLACIÓ APLICABLE




Els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
Els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
desenvolupat per Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

DELIBERACIÓ
El Sr. Alcalde explica la proposta:
Un altre reconeixement de crèdit. En aquest cas el reconeixement d’una relació de
factures que van quedar pendents el 2019. L’obligació de pagament es reconeix en
l’exercici 2020 i en el pressupost 2020.

PRIMER. Autoritzar, disposar, reconèixer i efectual el pagament de la relació de
factures número 0001 corresponents a factures d’ exercicis anteriors que es
relacionen i s’adjunten en aquest expedient.
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2020, els corresponents
crèdits amb càrrec a les partides corresponents.
TERCER- Notificar l’Acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.
4. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de les Comissió
Informativa de Portaveus.

ACTA DEL PLE

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:

Número: 2020-0001 Data: 18/03/2020

VOTACIÓ

El 18 de juliol de 2019 en sessió plenària es va aprovar l’organització de
l’Ajuntament per al mandat 2019-2023. No obstant, en la transcripció de la proposta
que es va sotmetre al Ple es va obviar la representant titular del grup polític
municipal Junts pel Morell en la composició de la Comissió Informativa de Portaveus.
Vist el que disposa l’article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a
les comissions d’estudi, d’informe i de consulta.
Vist el que disposen l’article 37 i següents del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Morell.
Vistes les propostes dels cinc grups polítics municipals de l’Ajuntament del Morell
per formar les Comissions Informatives.
DELIBERACIÓ
El Sr. Alcalde explica la proposta:
En les comissions que es van crear en la constitució del propi Ajuntament.
Es va detectar que hi havia un error en la transcripció, en aquest cas, en els
integrants de la Comissió Informativa de Portaveus.
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El 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

La Maria Jesús, com a titular del grup municipal Junts pel Morell, no constava com a
tal.
Ara es proposa esmenar aquest error, redactant correctament l’Acord que es va
prendre i que es va transcriure erròniament.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:



Vocals suplents:
o Mònica Casas Salvadó, representant del Grup Municipal de Junts pel
Morell.
o Rosa Mª Sánchez Pérez, representant del Grup Municipal de Ara
Morell.
o Teresa Bolaño Guivernau, representant del Grup Municipal de
Compartim.

5. Aprovació, si escau, de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa per la inscripció d’animals de companyia al registre censal
municipal i per l’expedició de llicències administratives per gossos
potencialment perillosos.
Atès que per Provisió d’Alcaldia, amb data 18 de novembre de 2019, es va iniciar
l’expedient de Modificació de l'Ordenança fiscal Reguladora de la taxa per la
inscripció d’animals de companyia al registre censal municipal i per l’expedició de
llicències administratives per gossos potencialment perillosos.
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable
que va ser emès el 18 de novembre de 2019.
Vist l'informe d'Intervenció de 22 de novembre de 2019.
Vist l’informe tècnic-econòmic de 10 de desembre de 2019.
DELIBERACIÓ
El Sr. Alcalde explica la proposta:
Aquesta modificació es va quedar sobre la taula en un Ple anterior per manca d’un
informe preceptiu per a la seva aprovació. Com ja es va anunciar en aquell moment,
es portaria a votació en un Ple a posteriori.
És una modificació iniciada a través de la regidoria de medi ambient amb l’objectiu
clar d’incentivar la inscripció, que per altra banda és obligatòria, de tots els animals

Número: 2020-0001 Data: 18/03/2020

President: l'Alcalde.
Vocals titulars:
o Maria Jesús Valldosera Gasull, representant del Grup Municipal de
Junts pel Morell.
o Pere Domingo Segarra, representant del Grup Municipal de Ara Morell.
o Alberto Ortega Royo, representant del Grup Municipal de PSC.
o Ramon Manyé Sardà, representant del Grup Municipal de Compartim.
o Francisco Gerardo Palma, representant del Grup Municipal de
Ciutadans.
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ACTA DEL PLE

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

de companyia, gossos, gats i fures, i amb la distinció que fa la normativa amb els
gossos potencialment perillosos.
Es modifica la quota tributària recollida a l’article 6 de l’ordenança 3.19.
Pren la paraula la regidora de Medi Ambient, Rosa Maria Sánchez Pérez:
Explica que la modificació de l’ordenança va acompanyada d’una campanya, ja
anunciada en l’anterior Ple, amb la que es pretén que tots els animals de
companyia estiguin censats i amb xip. També es proporcionen bossetes per la
recollida d’excrements i ampolles per remullar l’orina dels gossos de manera que
quan els propietaris passin per l’Ajuntament a buscar-ho, es mirarà que els animals
estan censats i amb xip.
VOTACIÓ

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
i a l'empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la inscripció d’animals de companyia al Registre
censal municipal i per l’expedició de llicències administratives per gossos
potencialment perillosos, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la sol·licitud d’inscripció en el registre censal d’animals de companyia
i la prèvia expedició de llicència administrativa per gossos considerats
potencialment perillosos.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques, que sol·licitin la inscripció o l’expedició de llicència com a propietàries
d’aquests animals.
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit de sol·licitud dels serveis pels
menors d’edat o incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els
representants legals.
Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39
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3.19.- TAXA PER LA INSCRIPCIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA AL REGISTRE
CENSAL MUNICIPAL I PER L’EXPEDICIÓ DE LLÌCÈNCIES ADMINISTRATIVES
PER GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

ACTA DEL PLE

PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
inscripció d’animals de companyia al registre censal municipal i per l’expedició de
llicències administratives per gossos potencialment perillosos.

Número: 2020-0001 Data: 18/03/2020

Conforme a l'article 54 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, el Ple de
l'Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents els següents
ACORDS:

de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el
supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària



Per la inscripció de l’animal en el registre censal 7,74 €.
Per la sol·licitud prèvia de llicència administrativa per gossos considerats
potencialment perillosos 38,72 €.
Els propietaris de gossos perillosos hauran de liquidar prèviament l’import
per la sol·licitud de la llicència (1,60 €) i posteriorment el preu que estigui
estipulat per la inscripció en el cens.

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de la inscripció o de la
sol·licitud de la llicència administrativa. En el cas que la llicència no sigui concedida
per causes no imputables a l’Administració no es retornarà l’import de la taxa.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei
general tributària i la normativa que la desplega.

ACTA DEL PLE




Número: 2020-0001 Data: 18/03/2020

El preus seran els següents:

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
19 de novembre de 2002, ha estat modificada per acord de Ple de 29 de novembre
de 2011, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre
no s’acordi la seva modificació o derogació.
Transcripció literal de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de
Modificació de l'Ordenança fiscal Reguladora de la taxa per la inscripció
d’animals de companyia al registre censal municipal i per l’expedició de
llicències administratives per gossos potencialment perillosos.
3.19.- TAXA PER LA INSCRIPCIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA AL REGISTRE
CENSAL MUNICIPAL I PER L’EXPEDICIÓ DE LLÌCÈNCIES ADMINISTRATIVES
PER GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
i a l'empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la inscripció d’animals de companyia al Registre
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Disposició final

censal municipal i per l’expedició de llicències administratives per gossos
potencialment perillosos, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la sol·licitud d’inscripció en el registre censal d’animals de companyia
i la prèvia expedició de llicència administrativa per gossos considerats
potencialment perillosos.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques, que sol·licitin la inscripció o l’expedició de llicència com a propietàries
d’aquests animals.

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39
de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el
supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

ACTA DEL PLE

Article 4. Responsables

Número: 2020-0001 Data: 18/03/2020

2. Són substituts del contribuent, en el supòsit de sol·licitud dels serveis pels
menors d’edat o incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els
representants legals.

El preus seran els següents:



Per la inscripció de l’animal en el registre censal 7,74 €.
Per la sol·licitud prèvia de llicència administrativa per gossos considerats
potencialment perillosos 17,26 €.

Article 7. Meritació
La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de la inscripció o de la
sol·licitud de la llicència administrativa. En el cas que la llicència no sigui concedida
per causes no imputables a l’Administració no es retornarà l’import de la taxa.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei
general tributària i la normativa que la desplega.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
19 de novembre de 2002, ha estat modificada per acord de Ple de 29 de novembre
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Article 6. Quota tributària

de 2011, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre
no s’acordi la seva modificació o derogació.
SEGON.- Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats
podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [adreça https://www.morell.cat].
TERCER.- Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient,
en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base l'article
17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

El Ple de l'Ajuntament del Morell, en sessió de 8 de juliol de 2011, va aprovar el
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 12 d’agost de 2014, va aprovar la primera
modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell amb la
finalitat de regular les imatges i els símbols a la Sala d’Actes.
El Ple de l'Ajuntament del Morell, en sessió de 7 de juliol de 2015, va aprovar la
segona modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell per
tal d’adequar l’estructura organitzativa al mandat 2015-2019, modificar el règim
retributiu dels càrrecs electes, regular la declaració d’interessos dels càrrecs
electes, regular el dret d’accés a la informació pública i regular el Registre
d’entitats.
El Ple de l'Ajuntament del Morell, en sessió de 18 de juliol de 2019, va aprovar la
tercera modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell per
tal d’adequar l’estructura organitzativa al mandat 2019-2023, incrementar el
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.
Es proposa ara una 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.
FONAMENTS DE DRET
L’article 14.2.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques estableix que en tot cas, estan obligats a
relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per
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ANTECEDENTS DE FET

ACTA DEL PLE

6. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament Orgànic Municipal
de l’Ajuntament del Morell.

Número: 2020-0001 Data: 18/03/2020

QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per subscriure els documents relacionats amb
aquest assumpte.

efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes
següents: Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions
que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com
determini reglamentàriament cada Administració.
L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
preveu la potestat reglamentària i d’autoorganització dels municipis. L’article 4 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals preveu la potestat d’ordenació dels ens locals en l’àmbit de
les seves competències.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 22.2 d) de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i per l’article 52.2 d)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

Capítol Primer
Dels expedients administratius
Article 92. La tramitació d’expedients administratius
Els expedients administratius de cada àrea departamental, servei o unitat
correspon tramitar-los als serveis municipals de naturalesa administrativa.
Tots els expedients hauran d’estar, en tot moment, ordenats, complerts i
jurídicament correctes.
Aquests, s’hauran de tramitar dins dels terminis legals establerts per la
legislació sectorial o ordinària que correspongui, evitant l’endarreriment
indegut en la seva tramitació, les caducitats i els silencis administratius.
S’aplicaran els principis de màxima celeritat, eficàcia i eficiència.
Només formaran part dels expedients administratius els documents referents
als actes administratius propis de l’expedient: informes, resolucions,
diligències, notificacions, acords, etc. S’evitarà, en la mesura que sigui
possible, incloure a l’expedient qualsevol altre document.
En el cas en que s’hagin d’incorporar documents de treball a l’expedient,
aquests es classificaran al gestor d’expedients com a “documents de treball”
o nomenclatura equivalent, per tal de diferenciar-los dels documents oficials.
Seran els caps o els responsables de cada àrea departamental, de servei o
d’unitat corresponent els que vetllaran en cada moment per l’aplicació d’allò
recollit en els paràgrafs anteriors, abans de què els documents s’introdueixin
en els circuïts de signatura.
Article 93. Accés electrònic intern als expedients administratius

ACTA DEL PLE

L’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
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TÍTOL QUART

Número: 2020-0001 Data: 18/03/2020

Vista la proposta de modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament
del Morell, el tenor literal de la qual és el següent:

El departament o unitat gestora de l’expedient ha de garantir que tots els
documents de l’expedient es troben degudament classificats i validats
jurídicament abans de què s’autoritzi l’accés electrònic a l’expedient per part
de tercers o per càrrecs electes unipersonals o abans que formin part de
l’ordre del dia de la convocatòria d’un òrgan col·legiat.
Qualsevol tercer intern o regidor/a haurà de respectar la confidencialitat de
la informació a la que tinguin accés en virtut del càrrec, sense donar-li
publicitat que pugui perjudicar els interessos de l’entitat local o de tercers.

Dels controls administratius
Article 94. Els controls dels expedients electrònics
Els diferents caps de serveis, o responsables administratius en absència dels
primers, exerciran les funcions de validadors de documents electrònics.
La validació electrònica d’un document electrònic s’estableix com a una
acció d’informe de conformitat, que valida la correcció jurídica del document
abans d’enviar-lo a signatura, assumint les responsabilitats jurídiques que
se’n derivin. També és una acció de conformitat qualitativa segons la guia
d’estil o altre document municipal aprovat, i segons els criteris establerts per
a la tramitació administrativa sota criteris d’economia, eficàcia i coordinació i
simplificació de la tramitació.
La validació electrònica és responsabilitat exclusiva del cap administratiu de
l’àrea, servei o unitat. En cas d’absència d’un validador, aquesta es delegarà
en el tècnic superior A1, A2 o cap d’unitat, immediat, dintre del departament
o unitat gestora al que pertany la resolució.
Independentment del sistema de validacions de documents electrònics, els
caps de serveis, o responsables administratius en absència dels primers,
hauran d’incorporar a l’expedient els informes que fossin preceptius d’acord
a la normativa aplicable en cada cas. Tot això sens perjudici dels informes del
Secretari/ària, l’Interventor/a i/o el Tresorer/a que fossin preceptius d’acord a
la normativa aplicable en cada cas.
Capítol Tercer
De la qualitat i la millora
Article 95. La transparència, la qualitat i millora administrativa
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Capítol Segon

ACTA DEL PLE

L’incompliment del previst a la normativa reguladora de protecció de dades
de caràcter personal, l’ús de dades de caràcter personal o confidencials
obtingudes per finalitats diferents a les pròpiament institucionals, donarà lloc
a la incoació del corresponent expedient disciplinari i/o, en qualsevol cas, a
la repercussió de multes, sancions o indemnitzacions que patís la Corporació
degut a aquella vulneració.

Número: 2020-0001 Data: 18/03/2020

L’accés per part de tercer intern o regidor en el desenvolupament de la seva
funció, a informació que contingui dades de caràcter personal, es farà de
conformitat al principi de finalitat de la normativa reguladora de protecció de
dades de caràcter personal.

Els diferents caps de serveis o responsables administratius en absència dels
primers, principalment, en absència dels anteriors, estaran obligats al
compliment dels criteris de transparència, jurídics, administratius, de qualitat
o de millora que es fixin per la Secretaria, amb el vistiplau de l’Alcaldia.
DELIBERACIÓ

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell l’adopta per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament del Morell.
SEGON.- Donar publicitat al present acord mitjançant la inserció del corresponent
edicte al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la Corporació, d’acord amb allò establert a l’article 63.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovant-se automàticament l’Ordenança sense necessitat de
l’adopció d’un nou acord en cas que no es presentin al·legacions en el període
d’informació pública.
7. Aprovació, si escau, de la proposta d’incoació del procediment per a
l’establiment del servei públic de Vigilància municipal.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La població del municipi del Morell ha anat creixent de forma progressiva i constant.
La darrera xifra oficial de població evidencia un conjunt de veïns i veïnes de 3.704
habitants. Aquest increment de població, així com les singularitats d’un municipi
industrial i la necessitat d’evitar robatoris i problemes de seguretat ciutadana que
es venen produint recurrentment i pels quals el Cos de Mossos d’Esquadra no
disposa prou efectius per reduir-ne el seu nombre, determinen la necessitat
d’establir un servei públic de Vigilància municipal.
Un sistema de seguretat està integrat per totes aquelles variables culturals,
jurídiques, territorials, econòmiques, institucionals, humanes i tecnològiques, que
configuren una determinada resposta integral, unes accions determinades, en
forma de polítiques concretes orientades a satisfer unes necessitats individuals i
col·lectives dels/les usuaris/es - receptors/res o accionistes principals d’aquell
sistema, amb uns condicionants de tipus deontològic, especialment important i
factor sensible, en un sistema públic de seguretat, tant en el disseny de les

ACTA DEL PLE

VOTACIÓ
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Com s’ha explicat a la Junta de Portaveus, aquesta proposta inclou una sèrie
d’articles al R.O.M.
Els articles que es proposa incloure tenen a veure amb la tramitació interna dels
expedients del propi Ajuntament: com es tramiten i com s’inicien els procediments,
de responsabilitat alhora de tramitar els expedients i d’obligacions o drets d’accés
electrònic intern als expedients administratius.
Recalca alguns punts que ja són d’obligat compliment per part de l’Administració
local, que no està de més que quedin per escrit en aquest R.O.M.
L’art. 94 del capítol II que fa referència al control dels expedients electrònics i que
defineix els circuits de tramitació i validació dels documents administratius a nivell
intern.

Número: 2020-0001 Data: 18/03/2020

El Sr. Alcalde explica la proposta:

polítiques de seguretat, de millora constant dels mecanismes de coordinació, com
en les accions o la prestació de serveis directes o indirectes de seguretat, les
accions de les diferents policies, les quals han de trobar la clau de volta entre
administrar seguretat sense malmetre les llibertats constitucionals dels ciutadans i
les ciutadanes.
Aquesta definició dona peu a establir com a parts integrants d’un sistema global de
seguretat pública aquells aspectes:


Institucionals

Generalitat, Ajuntaments, Estat, Justícia, sistema de relacions i coordinació.


Econòmics

Organitzatius- Operatius

Tot això sense obviar els comportaments ètics i la sensibilitat vers les realitats de
l’entorn, tant dels agents com de l’estructura directiva, la qual ha d’imprimir una
determinada cultura de servei de qualitat amb una empremta fonamentada en els
valors socials i jurídics de la democràcia i incidint constantment en la transmissió de
la supervisió de les actuacions i el control de l’eficàcia de les operacions, amb
harmonia amb el més escrupulós respecte deontològic als drets humans universals.
FONAMENTS DE DRET







Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya.
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
Article 84 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut
d'autonomia de Catalunya.
Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.
Articles 66 i 246 i següents 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 158 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

DELIBERACIÓ
El Sr. Alcalde explica la proposta:
Una proposta molt esperada, comporta la creació d’una comissió de treball
composta per diferents actors: actors polítics, jurídics i tècnics experts en la
matèria, que permetrà tirar endavant l’esperat cos de vigilants del municipi del
Morell, molt desitjat tant des de la vessant política com des de la vessant social.
En aquesta Comissió es tractaran documents tan importats com és el reglament de
règim intern del propi cos de vigilants entre d’altres, que donaran forma a allò que
serà el cos de vigilants.
En aquesta Comissió cada grup municipal tindrà un representant. Al finalitzar el Ple
cada partit municipal farà constar davant el secretari quin membre designa, tant
titular com suplent.

ACTA DEL PLE

Territori, recursos humans, sistemes d’informació i comunicació i serveis.
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Recursos financers, formació, noves tecnologies.

Demana treballar dur, amb la màxima participació i consens possible, per tirar
endavant aquest projecte important, que el municipi necessita, que la gent espera.
Es farà bé, prenent el temps que faci falta, però d’una manera àgil, amb el consens
de totes les parts.
Avança que ja tenen sobre la taula un Reglament redactat, tipus, que hauria de
servir de base per modificar i incloure tots aquells punts que es creguin oportuns i
necessaris.
També comenta que el Cap de Vigilants en coordinació amb la Sub-direcció General
de Coordinació de la Policia de Catalunya, què és l’òrgan competent de la
Generalitat, ha redactat unes Bases per tirar endavant el procés selectiu que dotarà
les sis places de vigilants. No és objecte d’aquesta Comissió discutir el redactat
d’aquestes Bases però es busca també consensuar el contingut de les mateixes
perquè siguin excel·lents.
L’objectiu d’avui és incoar la creació d’aquesta Comissió. A partir d’aquí, cada grup
polític podrà designar el seu titular i el seu suplent i començar a treballar en el
reglament de règim intern del Cos.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:
PRIMER.- Incoar el procediment per a l'establiment del servei públic de vigilància
municipal.
SEGON.- Constituir una comissió, integrada per l’Alcalde, un representant designat
per cada grup polític municipal, el Secretari, l’Interventor i el Cap de vigilants, per a
què elabori el projecte d'establiment, el reglament regulador del servei i qualsevol
altre document que hagi de integrar el projecte d’establiment d’aquest servei
públic.
TERCER.- Sotmetre l’expedient per a la implantació del servei a informació pública
i a aprovació del Ple.
8. Aprovació, si escau, de moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) per
l'estudi en el marc del pla local de seguretat i la implantació d'una
aplicació (APP) bidireccional per millorar la comunicació entre el cos de
vigilants i els veïns del Morell.
La seguretat és, probablement, la principal preocupació de molts veïns del nostre
municipi; la prevenció i una resposta ràpida quan es produeixen fets delictius es
fonamental per garantir-la.
Després que l’Ajuntament del Morell va iniciat la implementació del nou cos de
vigilants municipals con la pressa de possessió del càrrec al cap d’aquest nou
servei, i a l'espera de la posada en marxa del servei centrada en la recerca de les
sis persones que ocuparan la resta de places de vigilants.
Actualment el principal canal de comunicació immediata entre el cos de vigilants i
els veïns seria unidireccional i via telefònica.
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VOTACIÓ

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde respon que un cop aprovat aquest punt, es convocarà una primera
reunió on es farà arribar tota la documentació. Diu que hi haurà més reunions per
anar treballant en el redactat i donar forma a aquest reglament de règim intern.

Número: 2020-0001 Data: 18/03/2020

La Sra. Teresa Bolaño pregunta que si ja tenen el Reglament, si el poden fer arribar.

A l’era de la digitalització tenim la possibilitat d’implantar sistemes telemàtics de
comunicació que faciliten un nou canal més immediat i efectiu, a través de telèfons
mòbils, i que permeten una comunicació bidireccional, és a dir, dels ciutadans amb
el cos de vigilants i del cos de vigilants amb els ciutadans. Així, per mitjà d’aquestes
aplicacions es pot contactar de manera ràpida i àgil amb els cossos de seguretat,
mitjançant trucades o missatges d'emergència, així com comunicar incidències al
mateix moment en què succeeixen. Una aplicació on es podran enviar diferents
tipus de missatges d'emergència: Emergència mèdica, Incendi, accident,
atracament, amenaça, assetjament, i violència de gènere. Missatges dirigits a la
sala de control del cos de vigilants local, oberta les 24 hores els 365 dies de l'any.
Així doncs, seria una aplicació que gestionessin directament els cossos de
seguretat.
Cal dir que l’experiència d’altres municipis com Gavà, Cornellà, Esplugues, El Prat,
Sant Feliu i Vilafranca del Penedès, entre d’altres, avala l’èxit d’ aquesta mesura.

El Sr. Manyé pren la paraula:
Valoren positivament l’aportació i estan d’acord en el fons de la qüestió: la
comunicació entre Ajuntament i població.
Pensen, però, que aquest aplicatiu hauria d’incorporar-se a l’aplicació de què ja
disposa l’Ajuntament per no duplicar aplicacions.
La posada en marxa hauria de coordinar-se amb la del Cos de vigilants per no crear
falses expectatives: Si això es posa en marxa d’una manera voluntariosa però no
tenim ningú que les pugui cobrir serà com una decepció que pot sortir cara.
El Sr Domingo Segarra pren la paraula:
Valora també positivament l’estudi d’aquesta mesura. Pensa, però, que primer s’ha
de començar pel Cos de Vigilants. Deixar-se assessorar per professionals per mirar
si hi ha altres opcions. Veu a la moció que els Ajuntament als quals es fa referència
són Ajuntaments molt grans que deuen tindre policia local i que, potser, s’hauria
d’adaptar al Morell o mirar pobles que siguin similars al nostre.
Torna a valorar positivament l’aportació però opina que potser és prematura, que
s’està començant per la teulada. Es constituirà un grup per posar el Cos en marxa i,
alhora, poder valorar, estudiar, consensuar mesures d’aquest tipus.
El Sr. Alcalde pren la paraula:
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El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Palma Jiménez perquè expliqui la proposta:
Actualment tenim la possibilitat d’implementar sistemes telemàtics de comunicació
que facilitin un nou canal més immediat i efectiu, i és a través de telèfons mòbils, i
que permetin una comunicació bidireccional, és a dir de ciutadans amb el cos de
vigilants i del cos de vigilants amb els nostres ciutadans.
Així, per mitjà d’aquestes aplicacions, es pot contactat de manera ràpida i àgil amb
els cossos de seguretat mitjançant trucades o missatges d’emergència, així com
comunicar incidències en el mateix temps que succeeixen.
Una aplicació on es podrien enviar diferents tipus de missatges d’emergència:
emergències mèdiques, incendis, accidents, atracaments, amenaces, assetjaments,
etc.; missatges dirigits a la sala de control del cos de vigilants local oberta les 24
hores els 365 dies de l’any.
Així doncs, seria una aplicació que gestionaria directament el cos de seguretat.
Hem de dir que hi ha experiències en altres municipis que avalen l’èxit d’aquesta
mesura. Per això, des del grup municipal de Ciutadans proposem al Ple l’aprovació
del següent acord: Estudiar en el marc del Pla Local de Seguretat la possibilitat
d’implementar una aplicació per poder establir comunicació directa i ràpida entre el
cos de vigilants local i la població.

ACTA DEL PLE

DELIBERACIÓ

Creu que tota aportació que millori el Cos, que doti a la ciutadania d’eines que
permetin tindre un contacte més directe amb el futur Cos de Vigilant, és bona si
funciona i és útil.
Ara mateix no té la capacitat tècnica per definir si això es pot implementar o no.
Valora interessant que la moció parli d’estudi que es podrà debatre en la Comissió.
Veu que les experiències que recull la moció: Gavà, Cornellà, Esplugues, el Prat,
Vilafranca són municipis bastant més grans que el Morell, que tenen competències
directes en matèria de seguretat ciutadana i, per tant, molt diferents a la realitat del
Morell.
En tot cas, hi haurà temps per parlar d’aquest i altres sistemes però primer de tot
s’ha de treballar per crear aquest Cos que la gent demana i que ha de ser útil a la
ciutadania.
VOTACIÓ

SEGON: En cas que es porti a terme, informar a la població per mitjà de la regidoria
de seguretat ciutadana, de la pàgina web de l’ajuntament i de les principals
associacions del municipi.
Vots a favor: 1 (Sr. Francisco Gerardo Palma).
Abstencions: 10 (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 M. Sánchez Pérez, Sr. Ramon Manyé Sardà, Sra. Teresa
Bolaño Guivernau, Sr. Albert Roig Rovira).
9. Aprovació, si escau, de la moció del grup municipal de Ciutadans (Cs)
per instar al parlament a crear una comissió d’investigació per l’accident
del polígon químic de Tarragona i per millorar la seguretat.

ACTA DEL PLE

PRIMER: Estudiar en el marc del Pla Local de seguretat la possibilitat
d’implementar una aplicació (App) bidireccional per poder establir comunicació
directa i ràpida entre el cos de Vigilants Local i la població.
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per MAJORIA SIMPLE els
següents ACORDS:

El Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (PLASEQCAT) es el
marco orgánico y funcional para hacer frente a las emergencias por accidentes
graves con sustancias peligrosas previamente analizados, clasificados y
mayoritariamente evaluados. En él se establece el esquema de coordinación de las
autoridades, organismos y servicios llamados a intervenir, los recursos humanos y
materiales necesarios para su aplicación y las medidas de protección más idóneas.
Su última actualización es del 19 de septiembre de 2019, por lo tanto es una
revisión actualizada aunque no por eso más eficaz. Esto ha quedado en evidencia
por el desafortunado accidente producido el pasado martes 14 de enero, con la
trágica consecuencia de 3 fallecidos y 8 heridos de distinta consideración, además
de los múltiples daños materiales causados en un radio superior a 3 km de la zona
del accidente.
La actividad de la industria química y petroquímica conlleva ciertos riesgos que
deben ser minimizados para no comprometer el normal funcionamiento de la
sociedad con la que convive. Tenemos constancia de que la AEQT (Asociación de
Empresas Químicas de Tarragona) vela por trabajar en esta línea de minimización
de riesgos y de integración de la actividad industrial en la sociedad que la rodea.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No obstante, accidentes como el de este pasado 14 de enero generan muchas
dudas en la población que debemos responder como responsables públicos y
esclarecer de manera paralela a las posibles responsabilidades jurídicas.

DELIBERACIÓ
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Palma Jiménez perquè expliqui la proposta:
Arran l’accident del 14 de gener i la tragèdia de tres persones mortes i vuit ferits de
diversa consideració, són moltes les preguntes que sorgeixen a la nostra societat
del Camp de Tarragona sobre com es van executar els protocols d’emergència: des
del moment de l’accident, per què no van sonar les alarmes? Per què hi havia
missatges contradictoris entre institucions? Per què els alcaldes van ser informats
una hora després del succés? Un sens fi de qüestions que haurien de ser aclarides
com cal i amb celeritat per retornar a la població la confiança necessària en les
institucions i la seva capacitat de resposta davant aquesta emergència.
Per això, des del grup municipal de Ciutadans, proposen l’adopció dels següents
acords: instar al Parlament de Catalunya a crear una comissió d’investigació que
permeti conèixer amb detall el que va succeir durant l’emergència del passat 14 de
gener de 2020 al polígon sud de Tarragona per revisar i millorar la seguretat de les
poblacions properes. També instar al Govern de la Generalitat a una revisió dels
protocols recollits des del PLASEQCAT.
El Sr. Manyé Sardà pren la paraula:
Agraeixen l’aportació i estan totalment d’acord amb l’exposat.
Voldrien afegir, tal com s’ha comentat més extensament a la Junta de Portaveus, un
punt on es proposa actualitzar allò que tenim i estudiar un Pla d’actuació municipal,
local, que estableixi que s’ha de fer més enllà d’allò que marca el PLASEQCAT que
és molt genèric: una vegada confinats si s’ha de fer res més, que fan els nens que
estan fent una activitat extraescolar, que fan els del futbol, els del bàsquet, la gent
gran al Centre de Serveis... els monitors que estan fent aquestes activitats haurien
de saber perfectament què fer d’una manera ràpida, que tinguin unes instruccions
clares, a qui han de trucar (creu que la població del Morell ara no ho sap) i fins i tot
ells, com a Regidors, sembla que tenen un paper, que ell personalment desconeix.
El Sr. Alcalde pren la paraula:

ACTA DEL PLE

El objetivo es disponer de unos protocolos más eficaces y adaptados a la realidad
empresarial y social que puedan responder mejor en situaciones similares futuras.
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En esta moción se pide al Parlament de Catalunya que cree una Comisión de
investigación para la valoración de la emergencia y del Pla d’Emergència Exterior
del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT). Es el Govern de la Generalitat el que
debe evaluar los protocolos existentes, su nivel de cumplimiento y, en definitiva,
dadas las deficiencias evidenciadas, debe analizar de manera autocrítica dónde se
produjeron los errores de comunicación y corregirlos.

Número: 2020-0001 Data: 18/03/2020

Son muchas las preguntas surgidas en la sociedad del Camp de Tarragona sobre
cómo se han ejecutados los protocolos de emergencia desde el momento del
accidente: ¿Por qué no sonaron las alarmas? ¿Por qué había mensajes
contradictorios entre instituciones? ¿Por qué los alcaldes fueron informados una
hora después de lo sucedido? Un sinfín de cuestiones que deben ser respondidas
debidamente y con celeridad para retornar a la población la confianza necesaria en
las instituciones y su capacidad de respuesta ante una emergencia química.
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ACTA DEL PLE

Aquesta moció trasllada la realitat. Ja han passat uns dies del lamentable accident
que es va produir a l’empresa IQOXE i han pogut veure com evolucionen les
investigacions.
Aprofitant que d’aquest Ple s’estén Acta, creu important deixar constància per
escrit, per la història del municipi, que com a municipi se’ls va confinar via Twitter
durant 10 minuts, que no van rebre cap trucada del CECAT ni cap comunicació que
indiqués la manera de procedir davant aquesta emergència.
Grups polítics, Ajuntaments, Actors Socials, Plataformes mediambientals han
demanat un replantejament de tot el protocol de seguretat que gira al voltant del
PLASEQCAT, reclamant de nou aquella competència que van perdre les comarques
de Tarragona, que les fa singulars justament per la indústria química que les
envolta, que porta molts beneficis en forma de llocs de treball, al centralitzar-se la
gestió de l’emergència a les comarques de Barcelona, com molts altres serveis. Es
demana que es tornin a traspassar les competències al Camp de Tarragona i que el
PLASEQCAT inclogui, reculli l’especificitat, la singularitat del PLASEQTA. Justament
per millorar en coordinació: els tècnics diuen que van funcionar els protocols; potser
podem creure que van funcionar els protocols però llavors són els protocols, què no
funcionen. Encara que funcionin perfectament potser caldria, llavors, revisar-los,
valorar-los tenint en compte aquesta lamentable experiència que ha produït morts,
però que ens ha de fer reflexionar, actuar, reaccionar.
Hi ha un abans i un després d’aquest accident perquè hi va haver una afectació,
una víctima mortal fora del complex petroquímic, de la pròpia empresa. Qui havia
de pensar que dos quilòmetres i mig seria capaç una placa d’acer,
d’aproximadament una tona, de viatjar i impactar a casa d’algú, provocant aquella
víctima mortal.
Ha deixat fora de joc a molts experts en la matèria. La UE és de les més exigents
amb les indústries químiques, Espanya especialment i Catalunya especialment;
malgrat això, el risc mai és zero com s’ha pogut comprovar. Davant d’això,
d’aquesta probabilitat que mai és zero, s’ha de saber reaccionar encara que passin
molts anys, hem d’estar preparats, saber com actuar.
La moció insta a investigar què i com va succeir, però sobretot establir uns
protocols que funcionin, que siguin rigorosos i que donin seguretat a la ciutadania.
En això creu que hi ha consens, abans en la Junta de Portaveus tothom ho ha dit: les
alarmes haurien d’haver sonat i no van sonar. Altra cosa és el que hauria fet la gent
si haguessin sonat, però d’entrada, les alarmes haurien d’haver sonat i en el cas
que no hi hagués risc per la població, passada mitja hora, tres quarts, quan es va
analitzar l’aire, aixecar el confinament. Però d’entrada, el que entenen que s’ha de
fer, és confinar la gent; i utilitzar les xarxes socials, a les que no tothom té accés,
per confinar, desconfinar la gent ho considera un greu error. Implementar nous
sistemes, SMS, etc. tot això segurament se’n parlarà moltíssim i com a mínim es té
l’obligació de parlar-ne i també des dels Ajuntaments. Per tant s’assumeix la
responsabilitat, des de l’Ajuntament, d’actualitzar els Plans que es tenen a
l’Ajuntament a nivell de protecció civil. Actualment és tenen el que antigament eren
els PAM’s i els PEM’s, que fa un temps es van reconvertir, com un document únic on
es recullen tots els plans de seguretat, anomenat DUPROCIM, el qual aprova el Ple i
on hi ha diferents representants: polítics, tècnics, treballadors i fins i tot membres
de l’entitat de voluntaris de protecció civil en formen part, i on cadascú té una tasca
en cas d’emergència.
Informa d’això, que el DUPROCIM està en procés de revisió per part d’una empresa
especialitzada, una enginyeria especialitzada en aquesta matèria.
Després i més important s’haurà d’implantar aquest DUPROCIM. Que tothom
conegui com s’ha d’actuar en cas d’emergència, que no s’hagi d’agafar el totxo,
com és aquest document de dues-centes i escaig pàgines, si no que es tinguin
fitxes realment senzilles de comprendre i que tothom conegui, des dels edificis
municipals, escola de música, llar d’infants, pavelló municipal, centre cultural,
teatre, ajuntament, infraestructures, com també les pròpies entitats siguin
coneixedores de què o com s’ha de procedir davant d’emergències eventuals, que

poden ser químiques o les altres previstes en el DUPROCIM, com l’INUNCAT,
radioactives, VENTCAT, etc.
Tot això s’ha de recollir en benefici de la ciutadania i per tant opina que és una bona
moció amb les consideracions que s’han afegit.
Menciona i agraeix la tasca dels cossos de seguretat i en especial de protecció civil
del Morell, què en el dia de l’emergència, es van posar a disposició, com no podia
ser d’altra manera, per anunciar, que en aquest cas, no calia confinar a la població,
com a substitutiu de la Generalitat de Catalunya, en aquell moment, que no va fer
sonar les alarmes.
VOTACIÓ

10. Aprovació, si escau, de la moció del grup municipal de Ciutadans (Cs)
per la inclusió de les mocions presentades pels grups polítics municipals al
portal de transparència de l’Ajuntament del Morell.
Les mocions són l'instrument polític fonamental amb què compten els grups polítics
amb representació al Consistori per elevar propostes i sotmetre-les al seu debat i
votació en el Ple Municipal. És, la màxima expressió de la diversitat d'opcions i
idees que existeixen en democràcia i és per això fonamental que les decisions
plenàries no es converteixin en una mera declaració política sense transcendència o
es converteixin en paper oblidat en algun arxiu.
Sent conscients que el compliment dels acords presos no sempre pot ser
d'immediata execució, per la seva naturalesa i circumstàncies o per la necessitat,
en alguns casos, d'una dotació econòmica que prèviament ha de ser pressupostada,
el fet és que amb els acords adoptats es creen unes obligacions per a l'Ajuntament
que els veïns del Morell han de conèixer.
És convenient, per tant, la creació d'un sistema de seguiment de les mocions
presentades a aquest Ple per aconseguir tres objectius fonamentals:
1. Que els ciutadans del Morell coneguin les iniciatives de cada un dels
representants públics als quals, amb el seu vot, han col·locat en aquest Ple.
2. Assegurar el compliment dels acords adoptats.
3. Dotar de major transparència i publicitat possible a les mocions presentades
en aquest Consistori.
Per tot això, la nostra Corporació hauria, en un exercici de responsabilitat i
transparència, posar a disposició de tot el que pugui interessar-se, el treball i acords
adoptats. Facilitant informació que permeti el coneixement de la iniciativa, així com
el seu seguiment.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament del Morell l’adopció dels següents
ACORDS:

ACTA DEL PLE

SEGUNDO.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a una revisión de los
protocolos recogidos dentro del PLASEQCAT.
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PRIMERO.- Instar al Parlament de Catalunya a crear una Comisión de Investigación
que permita conocer con detalle lo sucedido durante la emergencia del pasado 14
de enero de 2020 en el Polígono Sur de Tarragona con el fin de revisar las
necesidades en cuanto a mejorar la seguridad de las poblaciones cercanas.
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents
els següents ACORDS:

PRIMER.- Que totes les mocions presentades durant la present legislatura en
aquest Ple siguin incloses al Portal de Transparència de l'Ajuntament del Morell en el
termini màxim de dos mesos.
SEGON.- Que s'incorpori un enllaç fàcilment visible a la pàgina web de l'Ajuntament
de El Morell on es reculli el text precís de la moció, el grup que presenta la
iniciativa, el resultat de la votació en ple, la resolució adoptada i l'estat d'execució
(indicant termini, fases si n'hi ha, consignació pressupostària i altres dades que
puguin resultar rellevants per a la seva realització). I havent, si s'escau, incloure
posteriorment les informacions relatives a incidències i retards que es pogués
produir fins a la seva completa execució.
TERCER.- Que l'actualització del contingut d'aquest enllaç amb les noves mocions o
amb les gestions per a la consecució de les mocions ja incloses s'actualitzi amb
caràcter mensual.

El Sr Domingo Segarra pren la paraula:
Creu que això duplica la feina de l’administració. Els Plens estan penjats, són públics
i accessibles. Per tant no ho veu necessari.
El Sr Alcalde pren la paraula:
Faria una objecció al tema del redactat del punt número 1 de la moció que diu:
“Que totes les mocions presentades durant la present legislatura en aquest Ple
siguin incloses al Portal de Transparència de l'Ajuntament del Morell en el termini
màxim de dos mesos.”. Diu que les mocions ja estan incloses en el portal de
transparència ja que es transcriuen a les actes del Ple.
Respecte a “que s'incorpori un enllaç fàcilment visible a la pàgina web de
l'Ajuntament de El Morell on es reculli el text precís de la moció....” A la pagina web,
explica, i diu que segurament es podria millorar, com tot, hi ha un enllaç directe a
les actes del Ple de l’Ajuntament del Morell. Ho considera, com parlat a la Junta de
Portaveus, una duplicitat de la informació perquè aquestes mocions ja estan
recollides i descrites a les actes que s’aixequen de les sessions, i que són aprovades
per tots, incloses les deliberacions, que creu aporten un punt d’enriquiment a la
informació perquè cada grup municipal, a la deliberació, pot transcriure, a la pròpia
acta, el seu parer i no només el resultat de la votació.
VOTACIÓ
Per tot això, 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).
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
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El Sr. Manyé Sardà pren la paraula:
Explica que les actes del Ple ja recullen les mocions i qui les presenta. Per tant, en
principi, no veien necessària aquesta proposta perquè duplicava la feina
administrativa. A la Junta de Portaveus però, han vist que si la gent per assabentarse de les mocions ha d’anar a la seu electrònica, tal i com està, és molt difícil que
les vegin perquè no és intuïtiu i no es fàcil arribar-hi. Per això creuen adient que a la
pàgina de l’Ajuntament en un lloc visible, directament o amb un vincle, la gent
pogués consultar aquestes mocions.

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Palma Jiménez que llegeix la proposta.
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DELIBERACIÓ

Domingo Segarra, Sra. Rosa M. Sánchez Pérez).
11. Aprovació, si escau, de suport a la candidatura de l’Arxiu Històric
Arxidiocesà de Tarragona a la Creu de Sant Jordi 2020.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta que signa el President
i la Secretària.
L’Ajuntament del Morell en Ple, coneixedor de la decisió de l’Arquebisbat de
Tarragona de presentar la candidatura de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona a
la Creu de Sant Jordi 2020.
Considerem que la institució és mereixedora d’aquesta distinció en reconeixement
per:

Per aquesta contribució directa al nostre Poble, estem intensament agraïts.
Tanmateix, entenem l’Església Catòlica del segle XXI, com una església de missió,
que està emergent adaptant-se als temps canviants i per això, democratitzar
l’accés a la cultura, posant a l’abast de tothom, a través de la seva pàgina web, la
documentació digitalitzada dels fons documentals de l’arxidiòcesi de Tarragona,
esdevé una tasca pionera dins el tractament dels arxius eclesiàstics, tant catalans
com espanyols que mereix, al nostre entendre, el
més alt reconeixement
institucional català, així com els elogis per la feina feta a totes les comarques del
Camp.
DELIBERACIÓ
El Sr. Alcalde explica la proposta:
Es va rebre petició de suport de l’única candidatura del Camp de Tarragona, l’Arxiu
Històric Arxidiocesà de Tarragona, com a mereixedora de la Creu de Sant Jordi 2020.
És un Arxiu reconegut i l’any 2008 l’Ajuntament del Morell va signar un Conveni
amb ell.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta per unanimitat dels assistents els
següents ACORDS:
PRIMER.- Expressar el nostre suport a la candidatura de l’Arxiu Històric Arxidiocesà
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En poques paraules, la col·laboració entre ambdues institucions ha fet que el fons
parroquial de Sant Marti sigui fàcilment accessible al conjunt de parroquianes i
parroquians, veïnes i veïns del Morell i sobretot, a facilitat l’estudi d’aquests arxius a
investigadors i historiadors, col·laboradors indispensables del camp de la cultura i la
divulgació científica, que han fet possible la delicada i complexa restauració del
Còdex A i B.
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Així mateix, des del Morell, volem ressaltar amb gratitud i entusiasme els resultats
excels de la feina ben feta dels responsables de l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona
que han beneficiat altruista i directament el nostre poble. N’és un bon exemple la
recent digitalització del fons parroquial de la nostra església de Sant Marti que ha
permès tenir un arxiu modernitzat, actualitzat i adaptat a l’era digital en la qual
vivim.

ACTA DEL PLE

La seva trajectòria centenària en la conservació i difusió del patrimoni documental
del nostre país i de la memòria de l’Església que pelegrina a Tarragona.

de Tarragona com a mereixedor de la Creu de Sant Jordi 2020.
SEGON.- Es doni trasllat a l’Hble. Consellera de la Generalitat de Catalunya, Sra.
Mariàngela Vilallonga Vives, del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
TERCER.- Es doni trasllat a Mn. Manuel M. Fuentes i Gasó. Director de l’Arxiu
Històric Arxidiocesà de Tarragona.
12. Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2019-0919 a 2020-0066,
inclosos.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 0919/2019
a 0066/2020, ambdós inclosos

La Sra. Sánchez Pérez pren la paraula:
Creu recordar que la pregunta era quin article de quina normativa recollia que els
càrrecs electes no havien de fitxar.
Respon que ho recull el RD 8/2019, de 8 de març, fent referència a l’apartat 9 de
l’art.34 de l’Estatut dels Treballadors, que diu: queden exempts els funcionaris i els
alts càrrecs. La resta de treballadors estan obligats.
El Sr. Manyé Sardà pregunta si és el cas, si els càrrecs electes són funcionaris o alts
càrrecs.
La Sra. Sánchez Pérez diu que poden consultar la Llei 8/2019, de 8 de març.

ACTA DEL PLE

El Sr. Manyé Sardà pren la paraula:
Com acordat, demana resposta a la pregunta feta en Plens anteriors del tema del
fitxatge per part dels regidors, com a treballadors públics.

Número: 2020-0001 Data: 18/03/2020

13. Precs i preguntes.

La Sra. Sánchez Pérez diu que pot llegir exactament el que diu un correu d’una
consulta que va fer ella personalment, no la secretària, a Estivill Assessors.
Responen a la pregunta que ella feia i diuen: els càrrecs electes no han de fitxar
perquè no estan afectats per la normativa de l’Estatut dels Treballadors. No són
personal laboral, no tenen contracte de treball. Igual que els funcionaris. Això està
recollit al RD 8/2019, de 8 de març, i és l’última normativa aplicable al respecte.
Ofereix reenviar aquest correu.
El Sr. Manyé Sardà agraeix l’oferiment. En tot cas faran una consulta tècnica de com
es fa en altres casos que hi ha personal que no treballa ni per objectius ni per
projectes, que no és el cas nostre, si no que es treballa a temps parcial en el cas
dels regidors de la Junta de Govern i pregunta com es fa per fer aquest seguiment ja
que el sou va directament relacionat amb el temps de dedicació. Diu que faran la
consulta.
Un altre tema que quedava pendent, un cop confirmat que l’Ajuntament del Morell
té Mapa acústic, era aclarir si tenim un aparell en condicions per poder mesurar i
quin era el Pla o de quina manera es controla que es compleix aquest Mapa acústic.
Pregunta sobre el Mapa lumínic que no tenim i que també va quedar una mica
enlaire.

Codi Validació: 6QKP33TJECQ55MCFDTE3K6HA3 | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 29

El Sr. Manyé Sardà diu que va fer una pregunta tècnica a la secretària. Li van dir
que ho mirarien, que ho consultarien perquè en aquell moment no podia donar una
resposta. Diu que això ell no ho ha llegit.

La Sra. Sánchez Pérez no recorda que el tema del Mapa lumínic no quedés enlaire.
Com comentat, no n’hi ha. És una cosa a plantejar el fer-ne un.
Pel que fa al Mapa acústic, si es prenen mesures es prenen a requeriment d’algú. Hi
ha un tècnic que si hi ha una denúncia, una queixa, llavors pren mesures. No es fan
mesures per norma, no es prenen mesures constantment.
El Sr. Alcalde diu que sí tenim un aparell que, de fet, es va utilitzar en diverses
ocasions, per fer mesures a les empreses químiques. Comenta però, que és l’OGAU
(Oficina de Gestió Ambiental Integrada) qui expedeix les llicències ambientals amb
declaració d’impacte i vetlla pel compliment dels llindars màxims de contaminació
atmosfèrica, lumínica i sonora.

El Sr. Manyé Sardà pregunta on és la pancarta de llibertat presos polítics que segons
va acordar el Ple hauria de penjar a la façana de l’Ajuntament.
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El Sr. Alcalde diu que això pot ser tan complicat, complex, com quan un veí es
queixa de la música forta d’un local.
La competència és, en aquest cas, plena per qui atorga aquesta llicència ambiental,
que és l’OGAU. Els Ajuntaments, certament, podrien tindre alguna cosa a dir si, en
el precís moment que es donessin aquestes circumstàncies, aquestes es poguessin
registrar i per mitjà d’un informe tècnic, quedés acreditat que aquest paràmetres
s’han superat, de la mateixa manera que l’Ajuntament del Morell fa els estudis de la
qualitat de l’aire, què en algunes ocasions han detectat puntes que sobrepassaven
els límits permesos. Malgrat això, la competència és de Territori i Sostenibilitat, la
l’OGAU va lligada a aquest Departament, i és on s’hauria de fer arribar una petició,
una queixa, de que l’empresa en qüestió supera aquests llindars de llum o de soroll.
A efectes de la llicència ambiental.

ACTA DEL PLE

El Sr. Roig Rovira, arran aquestes explicacions, s’imagina el cas que estant a casa,
de sobte, des d’on sigui, li arriba molt de soroll i continu, pregunta què ha de fer? a
qui demana que mesuri? hi haurà algú les 24 hores pendent de mesurar? Li sembla
molt complicat això.

El Sr. Manyé Sardà pregunta si l’Ajuntament del Morell s’ha adherit al Pla de
subvencions de la Diputació pel 2020.
El Sr. Alcalde respon que, malgrat la voluntat de l’Ajuntament per d’adherir-se, no
ho han pogut fer perquè encara no s’ha obert el termini. El termini per enviar
peticions, creu recordar, comença a l’abril, maig.
El Sr. Domingo Segarra afegeix que ahir van fer la primera reunió al Consell de
presentació dels PAMS o Plans d’Acció Municipal.
El Sr. Alcalde diu que es va fer la presentació política, que properament es farà la
presentació tècnica, no sap ben bé quan. Llavors surten unes Bases, que enguany
han canviat, els PAMS deixen de ser anuals i passen a ser per una legislatura
completa, per tant la dotació pressupostària del PAM ja no és exclusivament de
forma anual si no que abasta, per facilitar o no, depèn de cadascú com ho pugui
veure, de tindre un projecte únic de legislatura, completar aquesta subvenció.
Recorda que el PAM pot anar destinat a un ampli ventall d’opcions, malgrat que la
Diputació insisteixi que el PAM vagi destinat, a poder ser, a inversions, despeses
d’inversions i no destinar una subvenció, que avui hi és i demà pot no ser-hi, a
despesa ordinària. En tot cas, quan es publiquin les Bases i estant en termini,
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El Sr. Alcalde admet que no hi és degut a la última ventada i que està en tràmit la
seva reposició. Es posaran en contacte amb l’Assemblea, per consensuar l’estil de
pancarta, tal com va aprovar el Ple, i torna-la a ubicar al seu lloc d’origen.

l’Ajuntament es presentarà.
El Sr. Manyé Sardà celebra que l’Ajuntament estigui al cas perquè val la pena no
deixar perdre cap subvenció.
El Sr. Manyé Sardà pregunta per què no se’ls va convidar, com a grup polític, al
tancament del procés participatiu, tampoc van estar convidats, com a grup polític, a
la posada en marxa, i en canvi, se’ls convida, per exemple, al Mapping o altres
activitats d’aquest tipus.
El Sr. Alcalde diu: Bé, és un criteri. No és que no us hàgim convidat, no s’ha
convidat a ningú. En tot cas, s’ha convidat a la ciutadania en general a assistir a la
presentació, què pel que dieu, n’éreu coneixedors i a la què podríeu haver assistit si
haguéssiu volgut.

El Sr. Alcalde diu que miraran de convidar-los a tots els actes de Festa Major de
forma particular.
El Sr. Roig Rovira creu que s’ha de seguir un protocol, un criteri.
El Sr. Alcalde diu que el criteri ja hi és, (el Sr. Roig pregunta quin és) el que passa és
que potser no agrada el criteri. En aquells actes que siguin estrictament públics,
que tinguin un àmbit protocol·lari, doncs es fan aquestes invitacions a qui pertoca i
hi ha actes que no tenen aquest component. Es podria considerar de tenir-lo o no.
En tot cas, això ja ho valoraríem. Torna a repetir que tothom està convidat a tots els
actes de l’Ajuntament, que entén que per deferència, voldrien que rebessin una
invitació particular com van fer al Mapping o les misses de la Festa Major.
El Sr. Roig Rovira diu que si hi ha un protocol s’ha de seguir, hi ha d’haver un criteri i
més que res preguntava per aquest criteri.
El Sr. Palma Jiménez diu que la paraula convidar no és la correcta. Diu que són 11
regidors: uns estan al govern, altres no. La paraula creu correcta hauria de ser
informar; perquè convidats, tots formen part d’aquest Ajuntament i tots són
regidors. Està d’acord amb el Sr. Roig de que no van ser informats. Diu que ell sí va
assistir però creu que la informació cap a la oposició no es bona i per tant s’afegeix
a la queixa perquè creu que és certa.
El Sr. Manyé Sardà troba a faltar un punt molt important en aquest Ple d’avui, que
és el tema de la revisió de llocs de treball i del conveni, que es va publicitar que al
començament del 2020 es portaria al Ple, que ja estava molt endegat, molt
preparat i que s’havia de portar al Ple i que avui realment esperaven que poguessin
votar aquest conveni, aquesta revisió de llocs de treball. Pregunta doncs, com està
el tema; si hi ha hagut algun canvi pel qual avui no està al Ple.
El Sr. Alcalde entén que es pogués esperar. De fet tothom és coneixedor que això és
importantíssim. Prova d’això és que l’Ajuntament, en aquest cas els membres que
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El Sr. Roig Rovira continua, dient que hi ha activitats que els hi arriben per correu o
amb una invitació, n’hi ha que no, quin criteri es fa servir, per què unes sí i per què
altres no?

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde respon que a totes les activitats estan convidats i són benvinguts.
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El Sr. Roig Rovira comenta que per protocol sempre es convida. Fins ara,
normalment, o s’envia per tot o no s’envia per res. Entén que s’ha de seguir un
criteri. Quin criteri es segueix per què a un acte de l’Ajuntament se’ls convidi o no?
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ACTA DEL PLE

formen part de la mesa negociadora amb els representants sindicals dels
treballadors i treballadores de l’Ajuntament del Morell, es va posar com a fita, com a
objectiu, tancar i signar i arribar a un acord primari de conveni, en base al conveni
col·lectiu per a municipis de menys de 20.000 habitants, abans de 31 de desembre.
I així va ser. Van arribar a acords. És un conveni inicial, no de màxims i, d’això, tots
són conscients. Però es un conveni que ha de posar la primera pedra en una
situació de molts anys i que en definitiva ha de servir per millorar les condicions
laborals de tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, perquè aquestes
condicions quedin escrites, i tinguin els seus drets i deures reconeguts en un
conveni col·lectiu, que torna a dir, no és de màxims si no que es un conveni que ha
de servir de base per millorar-lo amb el temps.
S’inclou un annex, que es va pactar, en el seu moment, amb els treballadors i
treballadores, tal com es va considerar per part del comitè negociador, per part de
la mesa negociadora d’aquest comitè. Es va aprovar, com deia, abans del 31 de
desembre.
La voluntat de l’equip de govern es que s’aprovi el més aviat possible. Que s’aprovi
per sessió plenària, que en definitiva es qui dona validesa, ratifica, l’aprovació
d’aquest conveni. La publicació allà on pertoqui i per tant l’execució d’allò aprovat.
Quan parlen dels treballadors i treballadores no parlen de places i prou, no es parla
de números, de llocs de treball, parlen de persones, que ocupen el seu lloc de
treball darrera de cada plaça, moltes d’elles fins i tot del Morell, cosa que celebra,
que la gent pugui guanyar-se la vida a casa seva, gent que es troben al carrer, amb
qui comparteixen estones, fins i tot amics, companys o coneguts. La qual cosa
incrementa, encara més, la predisposició, les ganes d’arribar a un acord, entre la
Mesa negociadora, que representa en definitiva tot el personal laboral d’aquest
Ajuntament, i el Consistori, l’equip de govern.
És un conveni que es comprometen a revisar, com a mínim, anualment, per
incloure, aquelles propostes de millora que per ambdues parts es poguessin
proposar i acordar.
El motiu pel qual no s’ha inclòs aquest punt en l’ordre del dia és perquè requereix
uns informes previs per part de la Secretaria i la Intervenció, que no estan acabats a
data d’avui. Aquest és el motiu principal pel qual no s’ha pogut entrar en aquest
Ple. En tot cas, això està sobre la taula del senyor secretari de l’Ajuntament del
Morell i del senyor interventor. S’està treballant per tindre aquests informes el més
aviat possible. Informes que, en definitiva, permetran fer la aprovació d’això. No
esperaran al proper Ple Ordinari, convocaran un Ple Extraordinari, tan bon punt
estiguin els informes, que segons se’ls ha avançat serà aviat. Preveu que en un
termini molt curt, un parell de setmanes potser, haurà un Ple Extraordinari. És
conscient que si hagués estat inclòs en aquest Ple s’hauria aprovat però quan no es
té l’expedient preparat no es pot portar, per molta voluntat que es tingui, el punt a
votació.
Avança també que els farà arribar el conveni signat perquè el puguin veure. Diu que
aquest document està penjat al BOP, és un document que ja s’ha aprovat a altres
ajuntaments, és el conveni col·lectiu mare de l’ACM de municipis de menys de
20.000 habitants. El que no hi ha, evidentment, és l’annex, que també faran arribar
perquè s’ho puguin mirar i així doncs, en el proper Ple Extraordinari, es tindrà tota
la informació.
No hi ha rerefons, simplement és un tema de “timings”. No s’ha pogut entrar en
aquest Ple Ordinari. Probablement si aquest Ple hagués estat una setmana més
tard, hagués pogut entrar.
Creu que tots els presents, els onze, estan interessats en tindre el personal laboral i
funcionari d’aquest Ajuntament on toca, per la seva tasca que fan dia rere dia,
tirant endavant un municipi de 3.700 habitants, una dotació de 100 persones que
treballen cada dia i que fan que les coses surtin. Des del personal administratiu fins
a tota la gent que treballa en diferents departaments, eternament agraïts i tot allò
que serveixi per millorar-los les condicions.
També és conscient que la RLT, aquí entona el mea culpa, s’està demorant. Posa el

compromís sobre la taula que s’aprovarà aquesta RLT. Aquesta RLT permetrà també
millorar les condicions salarials en aquells punt on hi ha més complicacions,
diferències, i això ho faran de la mà dels treballadors i treballadores, com no pot ser
d’una altra manera.

El Sr. Alcalde respon, respecte el tema de la vigilància privada, com comentat en el
punt 7, el punt on s’ha aprovat la creació de la comissió que ha de servir per crear
aquest cos de vigilants, punt molt important pel poble, pel municipi i per tots els
grups municipals i regidors.
Després de les ratxes que hi va haver, l’Ajuntament havia de fer alguna cosa, i atès
la preocupació manifesta i real d’un conjunt de veïns del nostre municipi, havia de
donar una resposta, una solució, posar fil a l’agulla, fent allò que permetés la
normativa. Es va dir molt clarament que s’havien presentat diverses opcions: que si
vigilància a través de videocàmeres, que si fer vigilància privada, si fer patrulles
ciutadanes, ficar més llums als solars, etc. Es va valorar tot, es va dir que els llums
als solars era senzill de fer, de fet ja s’està fent (falta algun potser, falta algun per
il·luminar), que hauria de tindre un efecte dissuasiu d’aquest espais, que
potencialment són els més complicats, punts foscos que permeten que els
delinqüents puguin accedir a les cases.
El tema de la vigilància privada, que sí que van fer una afirmació molt taxativa, i es
reiteren en allò, però amb una apreciació: la seguretat o vigilància privada,
normativa amb mà, no es permet per part de cap Administració: Ajuntaments,
Consells Comarcals, Diputacions, ni Generalitat. La competència plena en seguretat
i vigilància a la via pública és únicament i exclusiva dels cossos de seguretat. En
aquest cas és Mossos, qui té competència plena, en vigilància a les zones comunes,
als espais públics.
El que s’ha pogut fer, que de fet és el que s’ha fet en altres municipis de Catalunya:
als Pallaresos, a llocs on hi ha urbanitzacions, a llocs on hi ha hagut molts robatoris,
i que sí permet la normativa, és que una empresa de seguretat privada presti un
servei de vigilància a través d’un sistema anomenat rondes dinàmiques
discontinues, que són: encarregar a una empresa privada que faci la vigilància de
diferents equipaments municipals o ubicacions de titularitat municipal: Ajuntament,
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El Sr. Manyé Sardà pregunta, sobre la seguretat ciutadana, quina gestió s’ha fet de
la vigilància privada, tenint en compte que en un Ple anterior es va sol·licitar fer-ne
ús, es va comentar que no era possible, al final s’ha fet possible, hi ha hagut una
intervenció ràpida i pregunta com ha anat.
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El Sr. Alcalde diu que sí, que encara no s’ha entrat en pressupost, que properament
es convocarà una comissió d’hisenda per tractar el pressupost. El pressupost haurà
de reflectir això, haurà de reflectir totes aquelles modificacions en el capítol 1. El
capítol 1 és l’apartat del pressupost que afecta directament a personal, no només
en sous, també en seguretat social. Tots aquest increments obligatoris i opcionals
que s’han anat aprovant, que aquest Ple ha anat aprovant en benefici dels
treballadors, i que aprovarà, segons les últimes notícies que arriben per part del
Govern, que permetrà fer increments salarials en aquest 2020 als treballadors tant
funcionaris com laborals; tot això quedarà reflectit en aquest pressupost i per tant
tindrà el seu increment en el capítol 1, per tindre la dotació pressupostària suficient
com per poder fer front a aquesta despesa. No només això, si no a més a més per
aquelles places de nova creació que siguin susceptible d’entrar en el pressupost
2019, de tot això en parlarem, però evidentment, com no pot ser d’una altra
manera, el capítol 1 ha de tindre la dotació suficient per fer front a tot això.

ACTA DEL PLE

El Sr. Manyé Sardà pregunta si aquesta adequació dels llocs de treball i la
conseqüent millora del salaris, l’aprovació del Conveni i els increments que se’n
derivin, l’increment del 2% del funcionariat, altres adequacions que hi hagi; tot això,
entén, que està previst al pressupost 2020.

El Sr. Manyé Sardà diu que l’han trobat a faltar, que si no va poder assistir per
motius personals, ells no eren coneixedors, i que si s’ha molestat li demanen
disculpes.
El Sr. Manyé Sardà pregunta en quina situació estan els comptes del 2018, que es
va fer la Comissió de Comptes i no veuen que estiguin acabats.
El Sr. Alcalde respon que estan en exposició pública. Quan finalitzi el termini
d’exposició els portaran a Ple.
El Sr. Manyé Sardà pregunta quan acaba el termini d’exposició.
El Sr. Alcade diu que poc però no ho recorda de memòria.
El Sr. Palma Jiménez pregunta quan es renova el contracte de recollida
d’escombraries.
El Sr. Domingo Segarra respon que el contracte de recollida d’escombraries està
signat des de abans de l’actual legislatura. Una altra cosa és la seva implantació.
Estan pendents, ara entre el mes de febrer i març, d’implantar un nou contracte
d’escombraries però el contracte està signat abans d’aquesta legislatura.
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El Sr. Ortega Royo respon que no va estar per motius personals i que l’alcalde ja
estava al cas que no podria ser-hi. Lamenta que el portaveu d’un grup polític
qüestioni, jutgi la feina d’un regidor, doni a entendre que no està fent la seva feina,
per no sortir en una foto o per no assistir a un petit acte. No té res més a dir.
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El Sr. Manyé Sardà pregunta al regidor de seguretat i ciutadania com és que no se’l
va veure a la reunió de veïns, quan es va parlar dels robatoris, ni quan s’estava fent
anàlisi de l’accident químic. Ho lamenten.

ACTA DEL PLE

nau de la brigada, cementiri, escola de música i, fins i tot, parcs públics. Amb
aquesta intencionalitat, el desplaçament d’aquest vigilant, a l’hora de fer aquestes
rondes dinàmiques discontinues, que sí que permet la normativa, el vigilant, amb el
seu vehicle, obligatòriament ha de recórrer els carrers del poble. De forma
estratègica es marquen tots els equipaments que calguin per tindre cobertes totes
les zones, de tal forma que, altra cosa que també obliga a la seguretat privada és
que, davant qualsevol eventualitat de delinqüència que es trobin a la via pública, té
l’obligació d’actuar. Actuar no significa perseguir-lo si no identificar-lo, poder donar
fe pública després si se’l pren per testimoni, i avisar als Mossos, que són qui tenen
competència en seguretat ciutadana. També té un efecte dissuasiu. No és el mateix
que no hagi ningú al carrer que hagi un vehicle donant tombs, que potser no és del
tot suficient, però, si més no, s’ha notat perquè fins el dia d’ahir, que va trencar la
tendència, no havia hagut cap acte delictiu al municipi. Ahir s’ha de lamentar que
hagués un robatori en un bloc de pisos, entraríem en un altre tipus de delinqüència,
al carrer Sardana. Però fins ahir no havia hagut cap robatori des del dia 1. No poden
dir que això sigui fruit únicament d’aquestes rondes però el servei l’han fet i el
continuen prestant. Durant unes setmanes va ser un servei continuat, durant les
hores del dia, els 7 dies de la setmana. Actualment no és cada dia (no es diran els
dies per no posar en guàrdia els pispes), però van creure oportú, i així ho ratifiquen
les experiències en altres llocs, que mantenir el servei no té cap sentit però sí anarlo reduint d’una manera gradual fins veure si finalment poden erradicar aquesta
delinqüència fins que torni a sorgir. Això també es comentava en la Junta de
Portaveus. Per molt que tinguis una patrulla de Mossos, de Vigilants, en una banda,
el lladre entra per l’altra i si el vigilant vigila, el lladre vigila més, però vaja, si més
no, té efecte dissuasiu i dona aquesta sensació de seguretat que tant han trobat a
faltar els veïns d’aquella zona.

El Sr. Ortega Royo, com a conseller del Consell Comarcal, va viure aquest tema i no
és només que el Morell tingui o renovi contracte. Havien de sortir unes Bases per
veure quina empresa faria la neteja de deu, dotze municipis, entre ells el Morell. Va
passar un mes, van passar dos, ara per fi, al febrer o al març, s’implantarà però està
signat des del març o abril passat.

La Sra. Bolaño Guivernau pregunta quan està previst implantar la recollida de
brossa orgànica.
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El Sr. Domingo Segarra diu que hi ha uns petits canvis: hi ha un canvi de
contenidors, el sistema de recollida és diferent, és més automatitzat, i la recollida
és diària.
Cal recordar que tenim dos tipus de recollida de brossa, amb dos tipus de
contenidors: amb càrrega posterior i amb càrrega superior, i aquest també és un
problema perquè vam posar uns contenidors perquè la gent no deixés la brossa
fora, ara només omplen els exteriors i deixen els contenidors soterrats mig buits.
Llavors, és clar, aquí tenim dos tipus de camions que han de passar tots, tots el
dies, això és impossible. Amb la nova implantació hi haurà un tipus de contenidor
de cartró especial, no serà el de bústia, no serà com el que tenim ara, perquè els
contenidors que tenim ara no compleixen amb Seguretat, perquè ara algú pot caure
al contenidor i no poder sortir.
Els nous porten tanques de fons: quan obres la portella es tanca el fons, però van
detectar que a l’hora de ficar el cartró no es podia ficar dins.
Llavors el que ha demanat el Morell és que juntament amb la recollida diària del
cartró és reculli diàriament també el plàstic, perquè amb el tema del reciclatge n’hi
ha molt i ara hi ha menys dies de recollida; i els contenidors de cartró seran de boca
ampla, estaran al costat i seran exteriors, per facilitar que la gent dipositi el cartró
dins.
Hi hauran petits canvis que s’aniran comentant. En principi al mes de febrer, març
s’ha d’implantar.
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El Sr. Palma Jiménez pregunta si és continuista: es continua amb la mateixa
empresa? els mateixos dies de recollida, hores? o s’ha millorat?

La Sra. Valldosera Gasull informa que la setmana passada es van reunir amb la
Consellera de Benestar Social per poder iniciar la Residència. Ara no hi ha res,
places públiques no hi ha, però si no inicies les obres, llavors no et poden oferir cap
plaça. Llavors s’iniciarà, es farà el projecte, es crearà una comissió. Properament es
visitarà una residència molt semblant a la que es podria/voldria fer aquí, que és la
de Vandellòs. Ara es rebrà la normativa a seguir i s’iniciarà aquest projecte.
De moment, però, no hi ha res més que aquesta reunió, de la qual es volia donar
coneixement.
El Sr. Alcalde recorda que dimarts que ve se’ls ha convocat per realitzar una visita
d’obra a la zona esportiva. Es farà també una altra visita d’obra a la zona de l’Era
del Castell, un repàs final de l’obra.
Properament es convocarà una reunió per parlar del projecte de la pista coberta,
entre d’altres.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 21:20 hores, de la qual s’estén aquesta acta que
signa el President i el Secretari.
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El Sr. Domingo Segarra diu que està contemplada, inclosa en el contracte que es va
signar amb el Consell Comarcal.
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