No assisteix:
Alberto Ortega Royo
Presidència: el Sr. Eloi Calbet Ferran
Secretari: el Sr. Xavier Tardiu Bonet
Ordre del dia:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Aprovació, si escau, de delegació de la competència d'establiment i
modificació dels preus públics en la Junta de Govern Local.
Aprovació, si escau, del Pla econòmic i financer 2020-2021.
Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit nº 8/2020 del pressupost de
l'Ajuntament del Morell.
Moció de #Compartim per l'actualització de les ordenances municipals del
Morell.
Moció de #Compartim per la vida activa de la gent gran del centre de dia.
Moció del grup municipal de Ciutadans per elaborar un pla municipal contra
l’ocupació il·legal d’habitatges.
Moció del grup municipal de Ciutadans per donar opció als pares de demanar
la jornada continuada en el centre educatiu escola pública Ventura Gassol.
Moció de #Compartim de denúncia de l’espionatge polític i per demanar aclarir
els fets del “Catalangate”.
Moció de #Compartim per ajustar els serveis bibliotecaris i aules d’estudi a
les necessitats dels morellencs i morellenques.
Moció per la retirada de simbologia franquista.
Moció per a la suficiència financera dels ens locals.
Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del president
de la Generalitat de Catalunya.
Dació de comptes de l'Informe d'Intervenció 90_2020 de control financer vers
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Núm.:
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Caràcter:
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Sessió telemàtica

ACTA DEL PLE

Eloi Calbet Ferran (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 16/12/2020
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Secretari
Data Signatura: 16/12/2020
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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

l'execució del 2n trimestre pressupost municipal.
15 Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 12/2020 a 14/2020,
incloses.
16 Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2020-0454 a 2020-0593, inclosos.
17 Precs i preguntes.
18 Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució, el Sr. Alcalde obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
El Sr. Alcalde excusa l’assistència del regidor Alberto Ortega per motius de salut.
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El Sr. Alcalde rememora l’1 d’octubre de fa tres anys, quan molts catalans i catalanes
estaven citats a les urnes per un referèndum que va ser polític i la vergonya de tot
un Estat a l’hora de reprimir tot un poble que només volia votar.
Un abans i un després per al nostre país i com diu el lema que ho commemora “Ni
oblit ni perdó”. Vol recordar totes les persones que van fer possible allò.
Llegeix el manifest de l’Associació Catalana de Municipis que commemora l’1
d’octubre:
L’1 d’octubre de 2017 quedarà marcat per sempre en la història del nostre poble. Un
dia en el que vàrem assaborir la victòria de la democràcia, les urnes i de la llibertat,
però també la tristor i el dolor de la repressió, la injustícia i la impotència davant els
cops i els intents fallits de silenciar la veu del poble.
Des de llavors, cada 1 d’octubre commemorem l’esforç anònim de milers de
voluntàries i voluntaris qui, amb la seva tenacitat, il·lusió, esperança i compromís,
varen fer que les urnes hi fossin perquè tothom tingués l’oportunitat de votar, de
forma lliure, pacífica i cívica, sobre el futur del seu país.
Davant d’això, la resposta de l’Estat Espanyol va arribar en forma de persecució
judicial, no política, de policia i guàrdia civil, no de diàleg, de presó, enlloc de
respecte, i d’un “a por ellos” animat des del mateix cap d’Estat.
Els veïns i veïnes de tots els pobles i ciutats de Catalunya ens guanyem el dret, cada
dia, de decidir sobre la nostra comunitat, des del més quotidià fins al més
transcendental, des d’allò més proper fins al més global. La democràcia, la justícia
social i la llibertat són els fonaments de la societat i els poders públics els han de
garantir.
L’estat espanyol lluny de permetre a tota la població catalana que pugui decidir el
seu futur polític, sigui quin sigui, segueix exercint la repressió perseguint a ciutadans
en funció de la seva ideologia, negant drets bàsics i elementals en el si d’una
democràcia desenvolupada i utilitzant els poders policials i judicials com a elements
polítics i ideològics per coartar drets i llibertats.
Avui hem de seguir denunciant la persecució judicial dels i les electes locals que van
permetre que als seus pobles, viles i ciutats s’exercís la democràcia. I avui hem
d’exigir la llibertat de les preses i els presos i el retorn de les exiliades i exiliats i que
tres anys després segueixen patint la repressió de l’estat espanyol. I hem de seguir
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L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Albert Roig que afegeix que, com a company de
partit, va ser regidor del Morell de 1993 a 1999, va ser militant de ERC i tenia el
republicanisme i la independència com a ideals. Va ser un polític íntegre, ferm i
valent.

Número: 2020-0009 Data: 16/12/2020

Abans de començar a tractar els assumptes de l’ordre del dia l’Alcalde demana un
minut de silenci a mode d’homenatge i de record per l’exregidor i veí del poble Sr.
Joan Maria Granell que el passat 16 de setembre va morir víctima de la COVID-19.

El Sr. Alcalde diu que estan allà per fer política de poble i per defensar els ideals que
creuen que són bons per al municipi.
Dit això, es procedeix a despatxar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
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El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Albert Roig que recorda que el 155 va ser aplicat
des de Madrid amb l’ajuda del Partit Socialista. Per tant demana a l’equip de Govern
prescindir del regidor socialista perquè no els és necessari ja que tenen majoria
absoluta. Creu que han de ser coherents, íntegres, amb el que creuen i amb els seus
ideals.
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també donant tot el nostre suport a totes les persones pendents de causes judicials
obertes amb un ànim de venjança i no de justícia.
L’1 d’octubre, com també ho va ser el 9N, és la viva demostració d’una societat
pacífica, democràtica i determinada exercint el seu legítim dret a decidir. Vam
defensar les urnes, els col·legis electorals i, per sobre de tot, la democràcia. Cap cop
de porra, cap agressió ni intimidació va poder aturar un tsunami democràtic que, per
vergonya de l’estat espanyol, va donar la volta al món demostrant arreu que la via
pacífica i democràtica és el nostre camí.
I el 3 d’octubre els carrers i places d’arreu del país tornaven a ser plens, amarats de
la dignitat que van voler manllevar-nos el dia 1. Centenars de milers de persones es
conjuraven als carrers per rebutjar la violència policial de l’estat i per reclamar una
solució pacífica i democràtica.
Avui, 3 anys després, tornem a alçar la veu per dir ben alt i ben clar que la resposta
és més democràcia, més justícia i més llibertat, ja que només així podrem canalitzar
políticament la voluntat, sigui quina sigui, de tot un poble, que lliure i determinat, es
guanya cada dia el dret a parlar, a votar, i a decidir.
Per tot això, recordem l’1 d’octubre i el 3 d’octubre com a dates d’especial valor
social, polític, històric i democràtic. No ens aturaran: ens reafirmem en el nostre
insubornable compromís pacífic i democràtic amb les urnes i, evidentment, amb el
poble de Catalunya.
Visca Catalunya!

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 5/2020, de 30 de juliol de 2020, pel lliurament
de l'esborrany en l’ordre del dia, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
El Sr. Ramon Manyé vol fer constar en acta que l’acta que es va lliurar en el moment
de la convocatòria era una i al dia següent era una altra, més completa, més correcta.
Està d’acord en que l’acta es modifiqui si es detecten errors, mancances, però se’ls
hauria d’haver avisat.
L’Alcalde farà la consulta perquè no sap que pot haver passat. Recordarà, en
qualsevol cas, que si hi ha cap modificació en la documentació lliurada s’ha d’avisar.
El Ple aprova l'acta per unanimitat dels assistents.
2. Aprovació, si escau, de delegació de la competència d'establiment i
modificació dels preus públics en la Junta de Govern Local.
Identificació de l’expedient: delegació de la competència d'establiment i
modificació dels preus públics
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Número d’expedient: 843/2020
Antecedents de fet
El 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals.
El 15 de juny de 2019 es va constituir en sessió pública el nou Consistori municipal.
El 18 de juliol de 2019 el Ple de l’Ajuntament del Morell va acordar les delegacions
de competències en la Junta de Govern Local.
Fonaments de Dret

L’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals estableix que
l’acord plenari pel qual es produeixi la delegació, que s’adoptarà per majoria simple,
causarà efectes des del dia següent de la seva adopció, sens perjudici de la seva
publicació al Butlletí oficial de la província.
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió
dels assumptes municipals, es considera operativa ampliar la delegació d’atribucions
del Ple de la Corporació en la Junta de Govern Local.

ACTA DEL PLE

L’article 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals reserva al Ple la potestat
d’establiment i modificació dels preus públics, sens perjudici de les facultats de
delegació en la Junta de Govern Local.

Número: 2020-0009 Data: 16/12/2020

L’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
i normativa concordant preveuen quines són les competències plenàries susceptibles
de ser delegades.

DELIBERACIÓ

El Sr. Ramon Manyé pren la paraula per comentar que el seu grup preferiria que
aquesta i les altres competències delegades fossin del Ple, perquè és el lloc on es
troben tots els grups i poden parlar i participar.
Com parlat en la Junta de Portaveus demana que si aquesta proposta tira endavant
avui, i encara que no tinguin dret vot, assistir a les Juntes de Govern Local quan es
tractin aquests assumptes; i si no, que se’ls informi puntualment quan la Junta de
Govern Local acordi quelcom al respecte.
El Sr. Alcalde, com parlat a la Junta de Portaveus, no veu inconvenient que quan la
Junta de Govern Local tracti l’aprovació de preus públics se’ls informi puntualment i
fins i tot puguin estar a la JGL quan tractin assumptes d’aquest tipus.
El Sr. Ramon Manyé pregunta al Sr. Secretari si haurien d’ésser informats dels casos
judicials que té l’Ajuntament.
El Sr. Secretari diu que ara no ho pot contestar i s’ho anota per donar resposta.
VOTACIÓ
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L’Alcalde explica la proposta.

Per això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació d’atribucions
per a l’establiment i modificació dels preus públics de l’Ajuntament del Morell.
SEGON.- Publicar aquest acord en el Butlletí oficial de la província.
3. Aprovació, si escau, del Pla econòmic i financer 2020-2021.

DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta, l’informe i el Pla.
El Sr. Ramon Manyé pren la paraula per comentar que encara que es tracta d’un punt
molt tècnic, l’Interventor ja va advertir quan preparava el pressupost d’aquest 2020
que hi havia ràtios descompensades. De fet, comproven en l’informe, que hi ha coses
a fer, que hi ha descompensacions i que hi ha mesures que s’han de prendre.
Haurien agraït que avui hi hagués l’Interventor per poder explicar-ho una mica.

ACTA DEL PLE

Resultant que el Pla proposat és conforme a allò que s'ha fixat en l'article 21 i 23 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, en relació amb l'article 9.2 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per
la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, i de conformitat amb el que es disposa en el citat article, es proposa al Ple
l’adopció dels següents
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Vist el Pla Economicofinancer subscrit per la intervenció municipal de data 31 d’agost
de 2020, la necessitat de la qual s'origina per la Liquidació Pressupostària de l'exercici
2019.

VOTACIÓ
Per això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER. Quedar assabentat del resultat de l'avaluació de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària/de l'objectiu de deute públic/de la regla de despesa efectuat per
Intervenció mitjançant Informe de data 31 d’agost de 2020.
SEGON. Aprovar el Pla Economicofinancer de l'Entitat local en els termes que consten
en document annex i que es considera parteix integrant del present Acord.
TERCER. Remetre al Ministeri d'Hisenda per a la seva aprovació i/o publicació en la
seva aplicació telemàtica PEFEL2, segons correspongui, en el termini de cinc dies
naturals des de l'aprovació del Pla Economicofinancer.
QUART. A efectes merament informatius, publicar el Pla Economicofinancer en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
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El Sr. Alcalde diu que l’Interventor està a disposició i que poden fer-li arribar totes
les consultes que considerin.

4. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit nº 8/2020 del pressupost
de l'Ajuntament del Morell.
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per
l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient
de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit.
Considerant que en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem
per la Secretaria General.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost
Municipal en la seva modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.
VOTACIÓ
Per això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- L’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit Nº 8/2020 del
vigent Pressupost Municipal en la seva modalitat de crèdit extraordinari i suplement
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Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim
de quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular
les reclamacions que estimin pertinents.
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Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i
aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits
sobre informació, reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de conformitat
amb allò establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

ACTA DEL PLE

Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici
següent, i no existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no
ampliable el consignat, el president de la Corporació ordenarà la incoació de
l’expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de
crèdit, en el segon. L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la
Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als
mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les
normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix
l’article 169 d’aquesta Llei.

de crèdit segons el següent detall:
Suplement de Crèdit:
APLICACIONS A SUPLEMENTAR
motiu

2
132
22641

6.000,00 €

partida insuficient per
fer
front
despeses
posada servei guàrdia
municipal

vehicles mobilitat
vigilants

17
132
62400

2.000,00 €

partida deficient per
l'adquisició de vehicles
per vigilants

altre immobilitzat
material sanitat

7
311
21905

2.400,00 €

major
despesa
prevista

no

inversions covid19

7
311
62906

2.500,00 €

major
despesa
prevista

no

ajudes aliments

11
231
48023

5.000,00 €

increment
despesa
previst fins finalitzar
l'any

edificis i altres
construccions centre
de dia

11
231
21202

7.000,00 €

major
despesa
prevista

maquinaria material
tècnic centre cultural

8
333
63308

21.000,00 €

voluntat
d'efectuar
inversions no previstes
inicialment al teatre
auditori

maquinaria pavelló
municipal

4
342
62308

4.200,00 €

adquisició
màquina
neteja pista pavelló

edificis i altres
construccions pavelló

4
342
21205

7.000,00 €

adquisició càmeres i
sistema de control
accès
vehicles
al
municipi

urbanització vial zona
esportiva

6
150
60905

24.461,55 €

partida insuficient per
fer front certificació
final obra

no

81.561,55
€

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

partida

quantitat

Número: 2020-0009 Data: 16/12/2020

despeses diverses
vigilants

TOTAL MC

quantitat
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partida

ACTA DEL PLE

descripció

zona

6 151 60000

3.400,00 €

1 920 13002

9.961,55 €

càmeres vigilància

17 132 6 2901

5.500,00 €

festa gent gran

11 231 2 2605

12.000,00 €

festa de la granja

13 338 22630

21.000,00 €

apatapa

15 338 22631

6.500,00 €

subvencions apatapa

15 430 48026

3.000,00 €

2 323 227 11

6.000,00 €

monitors esportius

4 340 22616

4.200,00 €

hol·la genis

4 231 48031

7.000,00 €

monitors centre cultural

8 330 22623

3.000,00 €

altres remuneracions

servei
d'infants

menjador

llar

TOTAL
FINANÇAMENT

81.561,55 €

TERCER.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular
les reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la
publicació.
QUART.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que
no es presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic.
5. Moció de #Compartim per l'actualització de les ordenances municipals del
Morell.

Número: 2020-0009 Data: 16/12/2020

terrenys
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adquisició
verda

El Sr. Manyé explica que la intenció era que aquesta moció s’hagués tractat en el Ple
anterior, però no va ser possible. En el Ple anterior, l’equip de govern ja va incloure
a l’ordre del dia l’aprovació d’un Pla normatiu que resolia en gran mesura les
qüestions que es plantejaven en aquesta moció.
El que sí voldria afegir és que els terminis previstos al Pla no s’estan complint.
L’Alcalde diu que s’està treballant molt per tindre a punt les ordenances el més aviat
possible.
Es retira, doncs, aquest punt de l’ordre del dia.
6. Moció de #Compartim per la vida activa de la gent gran del centre de dia.
Aquest punt també s’ha tractat en la Junta de Portaveus i s’ha decidit retirar-ho de
l’ordre del dia per estar resolta la qüestió que plantejava.
La regidora de Benestar pren la paraula: explica que si bé és cert que quan es va
presentar la moció al registre de l’Ajuntament mancava la dinamitzadora, que
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Arribat a aquest punt l’Alcalde comenta que el grup de #Compartim explicarà el
raonament pel qual demanaran treure aquest punt de l’ordre del dia.

reclamava aquesta moció, a data d’avui aquesta ja està treballant amb els avis al
Centre de Dia.
Es retira, doncs, aquest punt de l’ordre del dia.
7. Moció del grup municipal de Ciutadans per elaborar un pla municipal
contra l’ocupació il·legal d’habitatges.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Francisco Gerardo Palma que llegeix la moció:

Por ello, hay que reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la
seguridad y convivencia ciudadanas en casos de okupaciones ilegales de viviendas,
facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no
las ejerzan en casos de okupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia
ciudadanas.
El fenómeno de la okupación crece año tras año en España y Cataluña lidera el
número de Comunidades Autónomas donde se producen más okupaciones, una
media de 600 al mes y 20 al día desde enero a junio de este año, muy por detrás se
sitúan comunidades como Andalucía o Madrid. Son datos alarmantes los que se
manejan en Cataluña; Barcelona, Girona y Tarragona son las tres provincias con más
alto porcentaje de okupación en España. En concreto, las okupaciones son del 14,2%,
el 12,2% y el 11,5%, respectivamente, por cada 10.000 residencias.
Estos datos negativos coinciden en el tiempo con el Decreto Ley 1/2020 que modifica

Número: 2020-0009 Data: 16/12/2020

La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de la
ocupación legal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una
afectación a la seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad ha de recaer
sobre los Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas a los
ciudadanos y las que deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que
tanto está perjudicando a los vecinos. Para hacer frente al problema que representa
la okupación, los Ayuntamientos con las potestades adecuadas, a la altura de la
responsabilidad que la ciudadanía les reclama. Sería ilógico que aquella
Administración a la que los ciudadanos le exigen respuesta, precisamente, estuviera
desamparada por las leyes por no habilitarle con las potestades adecuadas.
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Es necesario actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La okupación es un
acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a los dueños y
a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también sufren del
deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados
narcopisos, el caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se
encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas
vacaciones o de una corta ausencia. Así, a causa de la escasa protección de la
propiedad privada y la lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y
vecinos se enfrentan a un grave problema que, hoy por hoy, carece de solución justa
y eficaz. A mayor abundamiento, los números de la okupación nos ofrecen un retrato
aún más preocupante: las ocupaciones ilegales han experimentado un elevado
crecimiento durante los últimos años en Morell.

ACTA DEL PLE

Los delitos de okupación de edificios y viviendas, calificados como “usurpación” y
tipificados en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización,
con o sin violencia, han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos
años en Morell.

el Decreto Ley 17/2019 del Govern de la Generalitat en relación a las medidas
urgentes para mejorar el acceso a la vivienda con los votos favorables de Junts per
Catalunya, ERC, Catalunya en Comú y la CUP. Un Decreto Ley que cuenta con un
informe desfavorable por parte del Consejo de Garantías Estatutarias que lo
considera inconstitucional porque protege la okupación y vulnera los derechos de los
propietarios, y por tanto, favorece el aumento de las cifras de ocupación ilegal de
viviendas en Cataluña y muy especialmente en la provincia de Barcelona.

Finalmente, hay que evitar que la okupación ilegal pueda ser una alternativa para
atender una necesidad habitacional. Por ello, el Gobierno debe fomentar las políticas
sociales orientadas a que se facilite el acceso a la vivienda por los grupos de población
más vulnerables, contemplando para ello, que el Fondo Social de Viviendas
constituidas con las viviendas de las entidades financiera pase a ser permanente.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento
de El Morell propone adoptar los siguientes ACUERDOS:
Primero.‐ Elaborar un Plan Municipal contra la okupación ilegal de viviendas, con el
fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos
propietarios, queincluya la puesta a disposición de los propietarios afectados de
servicios de asesoramiento y orientación jurídica.
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También hay que legislar dando la máxima seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, incluyendo a La Guardia Municipal Local, habilitando la
potestad de entrada, registro e identificación de los okupantes de viviendas y otras
edificaciones, siempre que haya indicios razonables de la comisión de delitos, es
decir, siempre que el inmueble esté siendo utilizado con fines delictivos,
contribuyendo a hacer frente a este problema en toda España, que ha aumentado
exponencialmente debido al confinamiento. Por ello, a través de la Fiscalía General
del Estado y los responsables de Interior de las Comunidades Autónomas, hay que
generalizar la instrucción del Fiscal superior de la Comunidad de las Islas Baleares,
conminándoles a desalojar a los okupantes ilegales de los inmuebles cuando revistan
características de delito y ayudando a remediar los efectos del mismo.
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Es imprescindible promover una legislación que sirva para reforzar a los propietarios
de las viviendas okupadas y que puedan recuperar su vivienda, lo antes posible. Por
ello, ante una denuncia del propietario, si el okupante de la vivienda denunciado no
es capaz de aportar ningún título o documento que justifique la okupación, el juez,
como primera actuación, debe ordenar la entrega de la posesión inmediata de la
vivienda al propietario demandante. Sin perjuicio de que en paralelo se inicie el
proceso para resolver cualquier cuestión relativa a los derechos del okupante
denunciado.

ACTA DEL PLE

El Gobierno de España y las Cortes Generales deben promover todas las reformas
legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la
convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la okupación ilegal de
viviendas, habilitando a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de
inmuebles okupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de
vecinos y endureciendo las sanciones penales de los delitos que versen sobre
ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las
cosas, que sean auspiciadas por organizaciones delictivas con ánimo de lucro o como
medio para cometer otros delitos, como la trata con fines de explotación sexual o el
tráfico de drogas.

Segundo.‐ Poner en marcha y/o reforzar las medidas que sean necesarias para velar
por la seguridad y la convivencia vecinales afectadas por la okupación ilegal,
manteniendo unaestrecha colaboración con las asociaciones de vecinos, que son
quienes mejor conocen la realidad de nuestro municipio.
Tercero.‐ Elaborar un censo de viviendas okupadas de forma ilegal en El Morell, donde
se indique el tipo de ocupación (para fines delictivos o por necesidad), y llevar a cabo
el seguimiento de las mismas. La Guardia Municipal instruirá los expedientes
administratives oportunos a fin de acreditar los hechos contrarios a las ordenanzas
vigentes en materia de civismo, actuando de forma coordinada con los restantes
Cuerpos de Seguridad.

Séptimo.‐ Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas
las reformes legales que sean necesarias para defender la propiedad privada,
garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y luchar contra la okupación ilegal
de viviendas.
Octavo.‐ Instar al Gobierno de España, a la Fiscal General del Estado y al Conseller
de Interior de la Generalitat a promover la instrucción a través de la cual se habilita
y se da la máxima Seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, incluyendo a La Guardia Municipal Local, habilitando la potestad de entrada,
registro e identificación de los okupantes de viviendas y otras edificaciones, siempre
que haya indicios razonables de la comisión de delitos.
Noveno.‐ Instar al Gobierno de España a contemplar que el Fondo Social de Viviendas
constituidas con las viviendas de las entidades financiera pase a ser permanente,
facilitando el acceso a la vivienda a los grupos de población más vulnerables.
Décimo.‐ Trasladar estos acuerdos a la Presidencia de la Generalitat, a los Grupos
parlamentarios representados en el Parlament, a la Presidencia del Gobierno de
España y a todos los Grupos parlamentarios representados en el Congreso de los
Diputados.
DELIBERACIÓ
El Sr. Francisco Gerardo Palma diu que el seu partit està obert a tractar aquesta
proposta amb la resta de grups per aconseguir el major consens i tirar-la endavant.
El Sr. Pere Domingo creu que seria millor reunir-se a la Junta de Seguretat i posarse d’acord per tirar endavant una proposta més consensuada. El tema dels pisos
ocupats no agrada a ningú però tal com està redactada la proposta no la poden

Codi Validació: AYRG4HWS5FWGCPWKN3ERFX9WD | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 25

Sexto.‐ Instar al Govern de la Generalitat a la retirada inmediata del Decreto Ley
1/2020 que modifica el Decreto Ley 17/2019 aprobado en relación a las medidas
urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

ACTA DEL PLE

Quinto.‐ Reforzar de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo
en las zones de nuestro municipio ya afectadas por el problema de la okupación e
impulsar la creación de una unidad de Guardia Municipal destinada a la prevención,
control y seguimiento de los inmuebles ocupados o susceptibles de okupación.
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Cuarto.‐ Informar de manera regular a los distintos grupos políticos representados
en el consistorio, en la Comisión Informativa pertinente, de la evolución de los valores
cuantitativos y cualitativos que formen parte del censo de viviendas okupadas.

recolzar.
El Sr. Ramon Manyé comenta que estan d’acord en el fons de la moció. Agraeixen al
Sr. Francisco Gerardo Palma que hagi presentat aquesta moció perquè és un tema
que els preocupa. Com han comentat en la Junta de Portaveus, però, troben un
redactat dur i amb algun punt que no comparteixen. S’ofereixen per treballar plegats
i fer una proposta acordada que es pugui aprovar en un proper Ple.
El Sr. Alcalde està d’acord amb el fons de la moció. Creu que en tot el municipi hi ha
5-6 pisos ocupats dels quals se’n fa seguiment. Proposa tractar aquesta problemàtica
en la Comissió de Seguretat Ciutadana i treballar en una proposta consensuada.
VOTACIÓ
El Ple de l’Ajuntament del Morell REBUTJA la moció.

8. Moció del grup municipal de Ciutadans per donar opció als pares de
demanar la jornada continuada en el centre educatiu escola pública Ventura
Gassol
Exposición de motivos.
Hace tiempo que las diferentes plataformas compuestas por familias de alumnos
piden que en aquellos centros donde la mayoría lo solicite puedan aplicar un horario
lectivo de 9h a 14h y, a continuación, comedor de 14:00 a 16:30, ajustándose así a
la realidad laboral, social y de conciliación para aquellas familias que así lo requieran
o necesiten esta opción.
Con esta propuesta se consigue que el centro educativo no tenga que cerrar antes
sino que se haga una nueva distribución de la jornada continuando como viene siendo
habitual, con actividades opcionales por la tarde.
De esta manera se evitaría la interrupción de la jornada lectiva que supone el horario
de comedor y se reducirían a la mitad el número de entradas y salidas en el centro,
evitando a su vez el número de aglomeraciones a las puertas de los centros escolares.
La pandemia de la COVID-19 ha hecho que ahora sean muchas familias las que
solicitan esta opción debido a que hay muchos más progenitores que optan por el
teletrabajo o bien debido a que consideran que esta opción reduce las posibilidades
de contagio.
El Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) insta al Ayuntamiento de El Morell a la adopción
de los siguientes acuerdos:
Primero.- Solicitar al Departament d’Ensenyament y a su Conseller, que establezcan
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Abstencions: 6 (Sr. Eloi Calbet Ferran, Sra. Maria Jesús Valldosera Gasull, Sra. Judit
Fernández Llerena, Sra. Mònica Casas Salvadó, Sr. Pere Domingo Segarra, Sra. Rosa
Maria Sánchez Pérez).

ACTA DEL PLE

Vots en contra: 3 (Sr. Ramon Manyé Sardà, Sra. Teresa Bolaño Guivernau, Sr. Albert
Roig Rovira).
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Vots a favor: 1 (Sr. Francisco Gerardo Palma).

los mecanismos normativos necesarios para la libre elección por parte de las familias
y la autonomía del centro a la hora de optar por la jornada continua.
Segundo.- Dar traslado a las diferentes plataformas de familias que impulsan la
jornada continua en nuestro municipio.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Francisco Gerardo Palma, que explica la
proposta.

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: 6 (Sr. Eloi Calbet Ferran, Sra. Maria Jesús Valldosera Gasull, Sra.
Judit Fernández Llerena, Sra. Mònica Casas Salvadó, Sr. Pere Domingo Segarra, Sra.
Rosa Maria Sánchez Pérez).
9. Moció de #Compartim de denúncia de l’espionatge polític i per demanar
aclarir els fets del “Catalangate”
Recentment hem conegut que líders independentistes van ser espiats, a través dels
seus telèfons mòbils, entre l’abril i el maig de 2019 amb una aplicació anomenada
Pegasus. El president del Parlament, Roger Torrent, el diputat, exconseller d’Exteriors
i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, l’exdiputada i
exiliada Anna Gabriel, el director tècnic del Consell per la República, Sergi Miquel, el
membre de l’ANC, Jordi Domingo, són alguns dels noms que fins a dia d’avui han
aparegut en el marc de les investigacions.
Aquest programa, que va ser desenvolupat per la companyia israeliana NSO, sols es
ven a governs i cossos de seguretat amb l’objectiu de combatre el crim i el terrorisme.
Segons els dos mitjans de comunicació que van desvetllar la notícia, The Guardian i
El País, el programa va ser instal·lat a través d’una fallada de seguretat de WhatsApp,
i permet entre d’altres qüestions activar el control remot de la càmera i el micròfon,
escoltar converses, llegir missatges, accedir al disc dur, fer captures de pantalla o
revisar l’historial de navegació.
Tot fa apuntar, doncs, que aquesta operació ve dirigida des de l’Estat espanyol, i
segons algunes investigacions podria ser el CNI qui hi hagués al darrera. Un fet, que
de demostrar-se, seria molt greu, molt preocupant i impropi d’un estat democràtic.
Considerem que el govern espanyol hauria de ser el primer interessat en descobrir

ACTA DEL PLE

VOTACIÓ
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La Sra. Bolaño valora positivament la proposta i demana que des de l'Ajuntament es
faci una tasca de promoció, d'informació, i que la regidora proposi en el Consell
Escolar tirar aquesta proposta endavant.
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L'Alcalde cedeix la paraula a la regidora d'Ensenyament. Diu que els pares ja tenen
aquesta opció, que és l'AMPA qui ho ha de sol·licitar i que fins ara no ho ha fet. Si
existeix unanimitat entre l'AMPA i el claustre de professors de fer la jornada contínua
l'Ajuntament no s'hi oposarà, però primer hi ha d'haver una majoria que ho vulgui.

qui hi ha al darrere i actuar amb conseqüència i acabar amb l’espionatge il·legal de
rivals polítics.
Aquesta és una mostra més que la causa general contra l’independentisme és ben
viva, i que la persecució constant contra el moviment democràtic independentista
està dirigida des de les clavegueres del règim del 78. Una guerra bruta que ha
d’aturar-se, i una necessària via política que ha de portar l’amnistia de tots els presos
i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades polítiques, així com el necessari
exercici del dret a l’autodeterminació per decidir el futur polític com a poble.
Així mateix, representants al Congrés d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
la CUP, EH Bildu, el PNB, Més País, Compromís, el BNG i Unides Podem han denunciat
la gravetat d’aquests fets, i demanen al govern espanyol que investigui el cas i la
creació d’una comissió d'investigació.
DELIBERACIÓ

PRIMER. Manifestar el suport al president del Parlament, Roger Torrent, al diputat,
exconseller d’Exteriors i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest
Maragall, a l’exdiputada i exiliada Anna Gabriel, al director tècnic del Consell per la
República, Sergi Miquel, al membre de l’ANC, Jordi Domingo, i a qualsevol altra
víctima de l’espionatge polític.
SEGON. Rebutjar l’espionatge com a eina d’ús polític per vigilar rivals polítics i/o
càrrecs institucionals.
TERCER. Demanar al govern espanyol que obri immediatament una investigació per
conèixer si s’ha fet la compra del programa Pegasus i quin ús se n’ha fet d’aquest,
amb l’objectiu de conèixer si s’ha fet servir per espiar de forma il·legal rivals polítics,
i que es prenguin les mesures adequades per acabar amb la guerra bruta.
QUART. Demanar la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i
del ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per donar explicacions sobre els
fets.
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a les persones afectades, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al
Ministeri de Defensa, al Ministeri d’Interior i al Govern espanyol.
Vots a favor: 9 (Sr. Eloi Calbet Ferran, Sra. Maria Jesús Valldosera Gasull, Sra. Judit
Fernández Llerena, Sra. Mònica Casas Salvadó, Sr. Pere Domingo Segarra, Sra. Rosa
Maria Sánchez Pérez, Sr. Ramon Manyé Sardà, Sra. Teresa Bolaño Guivernau, Sr.
Albert Roig Rovira).
Abstencions: 1 (Sr. Francisco Gerardo Palma).
10. Moció de #Compartim per ajustar els serveis bibliotecaris i aules d’estudi
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per MAJORIA ABSOLUTA els
següents ACORDS:

ACTA DEL PLE

VOTACIÓ
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L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Ramon Manyé que explica la moció.

a les necessitats dels morellencs i morellenques.
Exposició de motius

A més, creiem que mai s’ha tingut un projecte prou ambiciós en aquest espai en els
darrers anys. Creiem que és molt necessari la figura d’un dinamitzador/ra cultural
que iniciï diferents activitats com Conta-contes pels menuts, xerrades, concursos,
presentacions de llibres, Sant Jordi, clubs de lectura,… i totes aquelles activitat que
promoguin la lectura. La biblioteca, lluny de ser només una sala amb llibres, té el
potencial de convertir-se en espai de trobada, intercanvi i cultura al nostre municipi.
Creiem necessari incloure la nostra biblioteca dins la xarxa de biblioteques públiques
de Catalunya per tal de poder accedir a un catàleg molt més ampli de llibres, així
com modernitzar-la adherint-nos als nous serveis de préstec de llibres electrònics
(eBilbioCat), continguts multimedia,...

ACTA DEL PLE

Al nostre municipi som afortunats de disposar d’una biblioteca però ens resulta
incomprensible que estigui en desús. Molts estudiants voldrien recórrer a aquests
espais per poder realitzar tasques o estudiar, aprofitant al màxim les hores del dia, i
treballar fins tard i ens trobem, doncs, sense alternatives a aquest espai, perquè no
s’habiliten sales d’estudi o altres dependències municipals… Altres sectors de la
població, com per exemple persones que no disposen d’internet a casa, o simplement
amants de la lectura, grans i petits, també es veuen privats d’un servei que és, al
nostre entendre, essencial.
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Les biblioteques són equipaments públics molt potents i necessaris, tant per la difusió
cultural per al conjunt de la ciutadania com per garantir l’èxit acadèmic dels
estudiants. Són l’espai ideal per buscar informació, realitzar tasques de recerca, així
com per estudiar. Una biblioteca és una de les millors opcions quan es vol trobar un
ambient silenciós, agradable, tranquil i preparat, un lloc de reunió i una eina
fonamental per a fomentar la lectura, especialment entre els més petits.

DELIBERACIÓ

L'Alcalde cedeix la paraula a la regidora de Cultura que recolza la moció. És un tema
en el que s'està treballant però demana temps donada la situació d'excepcionalitat.
L'Alcalde diu que és voluntat de l'equip de Govern aprovar aquesta moció però avisa
que l'Ajuntament, en aquests moments, té altres assumptes que requereixen atenció
immediata.
El Sr. Manyé demana a l'equip de Govern a més de voluntat, compromís.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
PRIMER.- Adherir la biblioteca del Morell a la Xarxa de Biblioteques Públiques de
Catalunya i, mitjançant el carnet, poder accedir als serveis que ens ofereix com
eBiblioCat i també al préstec interbibliotecari.
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L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Albert Roig que explica la moció.

SEGON.- Que s’estudiï la optimització de l’espai i l’ampliació dels horaris de la
biblioteca per tal que es converteixi en un espai de servei al poble, ja sigui per préstec
de llibres, sala de consulta de premsa i sala d’estudi, tot demanant la col·laboració
de la Diputació de Tarragona en ajuts econòmics, humans i tècnics necessaris.
TERCER.- Que es contracti una persona encarregada de la gestió del catàleg existent
de llibres com de l’adquisició de nous llibres per tal d’ampliar el catàleg disponible, i
també per a realitzar projectes de cara a la ciutadania com contacontes per als
menuts, xerrades, concursos, presentacions de llibres, Sant Jordi, clubs de lectura…
QUART.- Vincular la biblioteca i els seus serveis i projectes a l’escola, institut i altres
entitats relacionades així com actualitzar l’estoc de llibres i publicacions i fer-ne
promoció pels mitjans de comunicació municipals.

L’any 2010, i a conseqüència d’una moció aprovada per unanimitat, el consistori va
sol·licitar un informe de l’arquitecte municipal amb les adreces dels immobles que
tenien aquesta simbologia i, en base a aquest estudi, la Junta de Govern Local en
sessió de 23 de març de 2010 va acordar notificar a tots els propietaris implicats la
proposta de facilitar aquesta retirada sense cap tipus de cost per la seva part. Com
a resultat d’aquest impuls municipal, les plaques amb aquesta simbologia van
desaparèixer de diferents d’aquests indrets tot i que, dissortadament, no tots els
propietaris es van acollir a la proposta suggerida pel consistori. Amb l’esperit de
facilitar que aquestes plaques desapareguin totalment, les bases de les subvencions
a la rehabilitació de façanes que atorga l’Ajuntament del Morell inclouen, des del
2013, el punt, el 3.7., segons el qual no rebran subvenció els immobles sol·licitants
que tinguin aquest tipus de simbologia. En l’actualitat, però, encara resten almenys
8 plaques amb simbologia predemocràtica a immobles de 5 carrers del Morell.
En aquesta mateixa línia d’evitar honorar el franquisme, el ple del 30 de juny de 2016
va revocar la declaració “d’alcalde honorífic i perpetu” concedida a Francisco Franco
i que el ple del 31 de març de 1964 li havia concedit per unanimitat en el marc dels
anomenats 25 anys de pau.
Cal assenyalar que la majoria d’aquestes accions impulsades pel consistori s’ha
avançat a la legislació en aquesta matèria tot mostrant el compromís amb la
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Cal recordar que d’ençà de l’arribada de la democràcia municipal, el Morell ha engegat
iniciatives diverses destinades a retirar i a reassignar els símbols franquistes presents
a l’espai públic i cívic del municipi. Sense ànim d’exhaustivitat, cal citar els plens del
15 de maig de 1979 i de 28 de maig de 1979 en els quals es va determinar la
substitució dels noms franquistes dels carrers pels noms tradicionals i catalans.
Posteriorment, el ple del 18 d’octubre de 1988 també va decidir traslladar al cementiri
el monument erigit pel franquisme i col·locar-hi una placa de marbre amb la inscripció
següent: “A la memòria de tots els morts de Guerra. Novembre 1988”.
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Recentment, el Memorial Democràtic s’ha posat en contacte amb els ajuntaments
catalans a fi i efecte d’obtenir informació per tal d’actualitzar el Cens de Simbologia
Franquista, un document destinat a localitzar, identificar i catalogar tots aquells
símbols franquistes que encara resten actualment a l’espai públic de Catalunya. En
resposta a aquest requeriment, l’Arxiu Municipal del Morell va elaborar l’informe
corresponent per facilitar les dades oportunes, un document que ha servit per posar
al dia la informació al respecte d’aquesta qüestió.

ACTA DEL PLE

11. Moció per la retirada de simbologia franquista

democràcia dels diferents consistoris morellencs al llarg de les dècades.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Rosa Maria Sánchez que explica la
proposta.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:

QUART.- Comunicar aquests acords al Memorial Democràtic i al Parlament de
Catalunya
12. Moció per a la suficiència financera dels ens locals.
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat
de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les
entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no
estem preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora,
l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les
nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions
d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els
electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei
en benefici de les nostres respectives comunitats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats
per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures
urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència
la fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de
recursos econòmics i financers per a poder assumir les solucions de futur amb
garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla
de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a
les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al
cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat
els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament,
l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals.
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TERCER.- Mantenir l’esforç del consistori envers l’estudi i contextualització d’aquest
període històric.

ACTA DEL PLE

SEGON.- Traslladar als serveis jurídics de l’ajuntament l’estudi de la possible
reclamació dels costos que pugui ocasionar la retirada de l’esmentada simbologia en
el cas que el consistori assumeixi aquesta tasca per incompliment per part de la
propietat del requeriment.
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PRIMER.- Instar als propietaris dels immobles que encara mantenen aquesta
simbologia a complir amb els requeriments efectuats l’any 2010 per l’Ajuntament del
Morell.

Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I
menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments
hem acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada.

Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha decaigut en no superar el tràmit
parlamentari.
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 els següents
ACORDS:
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En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en
l’ordenament jurídic que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el
Govern de l’Estat i la FEMP van signar un acord, el passat 4 d’agost, per “contribuir
des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i
polítiques de cures i suport a la cultura” que es va plasmar normativament en el Reial
Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i
urgent, aplicables a les entitats locals. Les propostes que s’incorporen en aquest
acord i en el posterior Reial Decret Llei, malgrat que posen a disposició dels
Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions que no s’adeqüen
a les reivindicades del municipalisme català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents de
tresoreria per a despeses generals per part dels ajuntaments, se n'estableix la
transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a l'Administració General
de l'Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a partir de 2022. Com a
contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions d'euros al qual
només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin a l'Estat, els municipis que
transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que això els podrà
comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa per a l’any 2020, i generant
un greuge respecte als municipis que no disposen en l’actualitat de romanents.

ACTA DEL PLE

La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments
jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències
pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que
estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local.
Més enllà de l’harmonització financera de totes les administracions i fixar en
coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més
tuteles que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de
ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia
ciutadana.
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Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia
crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures
efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i
la greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous
instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la
conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals
de cara al futur.

PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i aprovar
una nova proposta que reculli les reivindicacions financeres dels ens locals en els
termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació
econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de
5.000M€, i uns fons addicional per afrontar els dèficit generats en el transport públic
a causa de l'aturada de la mobilitat durant l'estat d'alarma.

CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin,
conjuntament amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer
front les administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per
les noves regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests
mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de
compensació econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els
corresponen.
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol
nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i
econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.
SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de
l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també
als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer
el seguiment del suport de les mesures proposades en les administracions locals del
nostre país.
13. Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del
president de la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament del Morell rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal
Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim
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QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació
extraordinari incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb
un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021,
amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a
les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves
necessitats socials que ha generat la pandèmia.

ACTA DEL PLE

TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals
puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a
destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives
comunitats locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin
aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació
econòmica i social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de
segones velocitats.
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SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i
a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, així com la llei de racionalització
i sostenibilitat de l'administració, per així donar més marge a les administracions
locals en la resposta a la present crisi.

Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres
vots i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per
damunt de la democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament
i que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la
necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde explica la proposta.
El Sr. Francisco Gerardo Palma diu que en qualsevol país democràtic quan un càrrec
electe desobeeix és inhabilitat.

1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat
que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics
d’aquest ordre social.
2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les
persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials,
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets
Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra
llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de
l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera,
enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a
nivell cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat
més enllà i s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al
Govern, al Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania
que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes
decadents i que ha optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que
asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En
definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è.
president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte
i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i
desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de
l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total
solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per
defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat

ACTA DEL PLE

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per MAJORIA ABSOLUTA els
següents ACORDS:
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VOTACIÓ
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El Sr. Albert Roig discrepa. Diu que Espanya no és una democràcia. Ningú entén com
un president escollit democràticament és inhabilitat per penjar una pancarta.

dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i
respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la
dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.

14. Dació de comptes de l'Informe d'Intervenció 90_2020 de control
financer vers l'execució del 2n trimestre pressupost municipal.
L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament de l'Informe Intervenció 90_2020 de
control financer vers l'execució del 2n trimestre pressupost municipal.
El Sr. Albert Roig lamenta l'absència del Sr. Interventor perquè hi ha coses que no
entén. Demana que d'ara endavant quan s'hagin de tractar assumptes del
departament d'Intervenció, l'Interventor assisteixi.
15. Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 12/2020 a
14/2020, incloses.
Atès que correspon al Ple de la Corporació, el control i fiscalització dels òrgans de
govern de la corporació, de conformitat amb el que disposen l’article 22.2 a) de la
Llei 7/1985 de bases de règim local, de 2 d’abril i els articles 42, 104 i 113.1.b) del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Atès que les actes de la Junta de Govern Local, estan publicades a la seu electrònica
del Morell en l’enllaç següent:
https://seuelectronica.dipta.cat/web/morell/junta-de-govern
Es dona compte al Ple de les actes de la Junta de Govern Local núm. 12/2020 a
14/2020.
16. Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2020-0454 a 2020-0593,
inclosos.
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Vots en contra: 1 (Sr. Francisco Gerardo Palma).

ACTA DEL PLE

Vots a favor: 9 (Sr. Eloi Calbet Ferran, Sra. Maria Jesús Valldosera Gasull, Sra. Judit
Fernández Llerena, Sra. Mònica Casas Salvadó, Sr. Pere Domingo Segarra, Sra. Rosa
Maria Sánchez Pérez, Sr. Ramon Manyé Sardà, Sra. Teresa Bolaño Guivernau, Sr.
Albert Roig Rovira).
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7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant
des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta
amb el suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes
el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte
d’autodeterminació està emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu
demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim
com és l’independentisme català. Una opció política que és l’única capaç de garantir,
en aquests moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la
cultura i les institucions.

L’Alcalde dona compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 2020-0454 a
2020-0593, ambdós inclosos.
L'Alcalde voldria incloure un assumpte del que s'ha parlat i s'ha pactat a la Junta de
Portaveus anterior a la celebració d'aquest Ple, referent a fer una crida al Consell
Comarcal del Tarragonès, com encarregat de la gestió dels residus del municipi.
Es proposa doncs la votació per incloure un nou punt a l'ordre del dia.
S'aprova per unanimitat.
17. Aprovació, si escau, per instar al Consell Comarcal perquè faci les
gestions oportunes per millorar el servei de recollida de residus.

Aquest ens supramunicipal ha gestionat un contracte mancomunat per tots aquells
municipis que s'hi han adherit.

El servei és molt deficient i la situació alarmant.
Es requereix una actuació més contundent.
El Ple, els onze regidors, proposen formular una petició al Consell Comarcal per a què
solucioni, d'una vegada i de forma seriosa, aquest problema.
Se'ls ha requerit via correu electrònic, notificacions, i el servei no ha millorat.

ACTA DEL PLE

Es demana al Consell Comarcal que obligui a l'empresa adjudicatària a complir el
contracte.
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L'Ajuntament té un conveni amb el Consell Comarcal, com la majoria de pobles del
Tarragonès, pel qual aquest s'ocupa de la gestió i recollida de residus.

La recollida és deficient, la neteja dels contenidors és deficient, el canvi de
contenidors és deficient, el ritme de soterrament dels contenidors és deficient.
S'ha comunicat al Consell Comarcal diverses vegades les mancances detectades i la
situació continua igual.
Només es demana que es compleixi allò acordat al contracte i al Conveni.
El poble sencer està molt insatisfet amb el servei que es presta.
El servei és tan dolent que es planteja sortir d'aquest Conveni o sancionar a l'empresa
adjudicatària per incompliments reiterats del contracte.
Es reclama que l'objecte del Conveni es compleixi.
El Secretari pregunta si s’ha de formular una proposta d’acord per a ser aprovada en
la propera sessió plenària o bé es vol traslladar al Consell Comarcal aquesta proposta
inclosa com a punt d’urgència en l’ordre del dia d’aquesta sessió plenària i formulada
in voce.
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Hi ha un incompliment reiterat del Conveni per part del Consell Comarcal i del
contracte per part de l'adjudicatària FCC.

El Sr. Alcalde proposa al Ple donar trasllat immediat d’aquesta proposta formulada in
voce.
Per tot això el Ple de l'Ajuntament adopta per unanimitat els següents ACORDS:
ÚNIC.- Reclamar al Consell Comarcal del Tarragonès per a què emprengui les accions
necessàries perquè el Conveni signat entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament del
Morell, i el contracte que té el Consell Comarcal amb FCC, s'apliqui tal com es va
acordar en el municipi del Morell.
S'acorda per unanimitat que la Regidoria de Parcs, Jardins i Via Pública formarà una
relació amb tots els incompliments del contracte i les mancances detectades en el
servei, del qual se’n donarà trasllat al Consell Comarcal del Tarragonès als efectes
oportuns.

El Sr. Alcalde respon respecte a l'escola de Música que malauradament no s'arriba a
tot. Els agradaria arribar a tot però a vegades falten mans i es troben amb
circumstàncies sobrevingudes. Hi ha classes d'algun instrument que no han pogut
iniciar-se alhora que el curs escolar per manca de professor. A data d'avui s'han fet
els exàmens de professor de piano i de professor de gralla, i s'ha publicat la relació
d'admesos i exclosos de la plaça de violí-viola, amb la qual cosa properament tindrem
els professors, professores que manquen. Es podria haver fet abans, però no hi ha
hagut recursos humans suficients per atendre el dia a dia i a més fer això.
Respecte a l’Informe de Secretaria sobre una contractació a la Llar d’Infants on
s’informa que no és necessària, comenta que fou el parer del Secretari d’aquell
moment. No recorda haver parlat del principi d’eficiència.
El Sr. Albert Roig comenta que tot això ve arrel d’un Informe d’Intervenció que es va
trobar, què s’oposava a la contractació de més personal a la Llar d’Infants. Aquest
informe feia referència a un altre, què va demanar, i on es deia que es vulnerava la
llei d’eficiència de les entitats públiques, que ve a dir, per què contractem més gent
si ens en sobra?.
Demana el parer del Secretari
El Secretari diu que no es pot pronunciar sense haver llegit l’informe. Ell mai
s’aventurarà en el terreny de la discrecionalitat política, a l’hora de dissenyar quina
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El Sr. Ramon Manyé pregunta que passa a l'Escola de Música que han començat les
classes i falten professors.
Seguidament, reclama la resposta a la pregunta formulada en el Ple anterior de si
s'està complint el principi d'eficiència en les Administracions Públiques a la Llar
d'Infants.
Pregunta, també, com està el tema de la RLT.
En quin punt es troba l'acord de comunicació. Es va fer una reunió i es van emplaçar
a fer una sèrie d'accions i no els consta res al respecte.
Per últim lamenta que l'11 de setembre no s'hagi fet res. Entén que la situació actual
no recomana cap tipus de concentració però potser un petit acte a la Rambla
garantint les distàncies hagués estat bé; en el cas de la inhabilitació del president
Torra igual, troba a faltar que la Corporació mostri el seu desacord de manera
pública; i avui, 1 d'octubre, ha trobat a faltar alguna cosa més.

ACTA DEL PLE

18. Precs i preguntes.

ha de ser la forma de prestació del servei públic i en quina qualitat i quantitat es vol
prestar aquest servei. Per tant, en el cas d’Ensenyament pot haver unes ràtios
mínimes, la qual cosa no impedeix oferir uns estàndards de qualitat superiors en el
servei municipal. Això, insisteix, no és decisió d’un Secretari o un Interventor, és una
decisió dels òrgans de govern. Tot això, a reserva, d’allò que pugui dir el referit
informe.
El Sr. Albert Roig diu que farà arribar aquest informe al Secretari perquè es pronunciï
sobre el que s’ha de fer o s’hauria de fer.

Respecte als actes commemoratius, comenta que la voluntat era fer alguna cosa més
lluïda, però la situació és la que és.
19. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.
L’Alcalde comenta que ja s’ha fet el pagament als comerciants que van presentar la
sol·licitud per les subvencions per la COVID.
Parla d’uns 16.000 euros per aquest concepte.

ACTA DEL PLE

Sobre el tema del Reglament de comunicació l’Alcalde comenta que és cert que s’ha
de fer arribar. Ja es té una proposta que s’està redactant. Com es va acordar a la
darrera Comissió es farà arribar aquesta proposta a tots els grups municipals perquè
puguin participar en la seva elaboració. Espera poder fer arribar aquesta proposta en
el transcurs d’aquest mes.
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Respecte a la RLT, l’Alcalde comenta que tot just aquesta setmana, el dimarts, hi va
haver una reunió amb el comitè, on es va tractar entre d’altres aquest tema, i amb
la presència de l’empresa que està redactant aquesta RLT. L’empresa va traslladar
que estaven en la fase final i que properament, en uns 20 dies, farien arribar un
primer esborrany, una primera proposta. Un cop rebuda es podrà revisar per part de
l’Ajuntament i un cop donat el vistiplau, anirà a mesa de negociació.

L’Ajuntament treballa en altres subvencions: la subvenció de llibres de text, ja en
marxa, i la subvenció de façanes, amb previsió de convocar-se abans de final d’any.
S’està treballant en l’estudi de la qualitat de l’aire i poder arribar a un acord amb les
universitats, no només amb la UPC, també amb la URV.
S’està treballant per intentar fer una Festa Major d’Hivern assenyada.
El centres han anat obrint: El pavelló esportiu ha presentat les activitats dirigides per
aquesta temporada; els clubs esportius han començat també amb les diferents
mesures de seguretat imposades. El teatre ha començat també.
Estan gairebé enllestides l’ordenança de sorolls, de tinença d’animals, de plaques
fotovoltaiques.
El Sr. Ramon pregunta l’estat d’execució dels pressupostos participatius de l’any
2019.
Pregunta també que s’expliqui amb detall el rebut que s’ha passat als veïns d’aigua,
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Avui finalitzaven els pressupostos participatius. Properament s’activaran les fases
següents.
Parla d’unes 40 propostes aproximadament.

brossa i clavegueram. Diu que els veïns estan esverats perquè els imports són molt
alts i tampoc hi ha massa detalls en el rebut.
L’Alcalde comenta respecte el parc del CAP, que fou la proposta guanyadora amb una
partida assignada de 50.000 euros, el 2020 encara no ha acabat. Els hagués agradat
haver començat ja però s’està treballant. Serà un arranjament de jardineria,
enllumenat, del terra.
El Sr. Pere Domingo comenta que això també s’ha endarrerit perquè es van demanar
uns pressupostos molt agosarats de la part tècnica i quan aquests han començat a
arribar tots es passen de preu.
Ara s’està ajustant i esperen començar aviat.
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ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 22:52 hores, de la qual s’estén aquesta acta que
signa el President i el Secretari.

Número: 2020-0009 Data: 16/12/2020

El Sr. Alcalde comenta que el que s’ha carregat ara és el segon trimestre de l’any.
Han augmentat moltíssim els consums degut al confinament, i l’import del
clavegueram va lligat al consum d’aigua. La taxa de la brossa és l’únic import fixe.

