ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL
Identificació de la sessió:
Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Lloc:

13/2015
30 de desembre de 2015
Ordinari
20:07 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Pere Guinovart Dalmau
Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Judit Fernández Llerena
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Maria Carmen Verderas Vidal
Josep Maria Garriga Barberà
Albert Ortega Royo
Victoria Eugenia Grau Portabales
Ha excusat l’assistència:
Susanna Ferré Bové
Secretari:
Xavier Tardiu Bonet
Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions ordinària i
extraordinàries anteriors
2. Dació de comptes dels Decrets d’Alcaldia
3. Aprovació, si escau, del Conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès
relatiu al Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades
beneficiàries de renda mínima d’inserció
4. Aprovació, si escau, del conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès
relatiu al Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades
5. Aprovació, si escau, del conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua sobre
actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams
urbans
6. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració amb el Departament de
Salut per l’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut
pública de competència municipal
7. Aprovació, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals 1/2015
8. Aprovació, si escau, de la moció per a que es celebri una consulta
popular per decidir la celebració de l’espectacle de vaquetes

9. Precs i preguntes

Al poble del Morell, essent el dia 29 de desembre de 2015 a les 20:07 hores es
reuneixen a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, els
senyors i senyores a dalt esmentats i que pel seu nombre representen el terç dels
membres del Ple, assistits pel sotasignant Secretari amb la finalitat de celebrar la
sessió per a la qual han estat convocats reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de les sessions extraordinàries anteriors
L’Alcalde obre l’acte i atès que tots els regidors coneixen el redactat de les actes de
les sessions ordinària i extraordinàries anteriors pel lliurament dels esborranys en
l’ordre del dia, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
El Ple aprova les actes per unanimitat.

2. Dació de comptes dels Decrets d’Alcaldia
L’Alcalde dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 322/2015 a
430/2015, ambdós inclosos.

3. Aprovació, si escau, del conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès
relatiu al Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades
beneficiàries de renda mínima d’inserció
Vista la competència municipal de prestació de serveis socials i de promoció i
reinserció social establerta per l’article 66.3.k) 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.
Vist el que disposen els arts. 6 i ss. de la Llei 30/92 de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
quant al règim jurídic dels convenis de col·laboració entre administracions.
Vistes les competències atribuïdes al plenari de la Corporació per l’art. 22.2 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i per l’article 52.2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Vista la proposta de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Tarragonès relatiu al Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades
beneficiàries de renda mínima d’inserció, el contingut dispositiu del qual és el
següent:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
TARRAGONÈS I L’AJUNTAMENT DEL MORELL RELATIU AL PROGRAMA
TREBALL
I
FORMACIÓ
ADREÇAT
A
PERSONES
ATURADES
BENEFICIÀRIES DE RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (RMI) - CONVOCATÒRIA
2015

A Tarragona, a .... de desembre de 2015

REUNITS
D’UNA PART, el Sr. Pere Virgili Domínguez, president del Consell Comarcal del
Tarragonès amb domicili al carrer de les Coques, núm. 3 d’aquesta ciutat.

I D’ALTRA PART, el Sr. Pere Guinovart Dalmau, Alcalde del municipi del
Morell, actuant en nom i representació del seu Ajuntament, i amb domicili a la
plaça de l’Era del Castell, 5, d’aquesta població.
Les parts es reconeixen capacitat mútua per a la celebració d’aquest acte,

MANIFESTEN

PRIMER.- Que conscients de la necessitat de millorar la qualitat de vida de les
persones a la Comarca, el Consell Comarcal del Tarragonès ve desenvolupant
una sèrie de programes i actuacions encaminades a assolir una millor
formació i inserció laboral de les persones.
SEGON.- El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant l'Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, ha aprovat les
bases i convocatòria per a l’any 2015 del Programa Treball i Formació adreçat
a persones en situació d’atur beneficiàries de renda Mínima d’Inserció (RMI).
TERCER.- Que d’acord amb la base 2.1 b) i base 4 u) de l’Ordre esmentada els
projectes tenen un caràcter estrictament comarcal, i per tant no precisen de
l’acord de govern de l’entitat local municipal, si bé atenent a que el treballador
que durà a terme les tasques proposades realitzarà el projecte en espais i
instal·lacions municipals es precís subscriure el present conveni en aquest
sentit.
QUART.- L’objectiu fonamental del Projecte, amb la col·laboració del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, és el de
dotar a les persones aturades i perceptores de RMI d’experiència laboral en
obres i serveis d’interès social així com rebre una formació dirigida a la seva
inserció socio-laboral.

CINQUÈ.- Que l’Ajuntament, un cop consultat, ha mostrat interès per aquest
Projecte de treball i formació, amb la voluntat de que es desenvolupin aquestes
tasques en el seu municipi.
I en conseqüència, ambdues parts estableixen les següents;

CLÀUSULES
1. Aquest conveni té per objecte la concreció d’algunes accions i iniciatives, en
el marc de l’esmentat Programa Treball i Formació, mitjançant la
corresponsabilització de l’Ajuntament en les actuacions a dur a terme, per
tal de millorar la qualitat de vida i el nivell d’integració de les persones,
principalment en aquells col·lectius amb més dificultats per accedir al
mercat de treball.
2. Ambdues parts acorden impulsar l’esmentat programa en el marc de
l’ordre EMO/244/2015 del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
3. L’Ajuntament accepta expressament que per part de les persones
contractades en el programa, i durant la vigència del mateix, s’actuï i es
faci ús dels espais i instal·lacions municipals en els termes establerts en el
projecte, i sempre d’acord amb les indicacions i limitacions que des del
municipi s’estableixin, amb el compromís de facilitar l’assoliment dels
objectius establerts en el referit programa.
4. El Consell Comarcal com a entitat beneficiària del programa i ocupadora de
la persona treballadora es farà càrrec de la formació i/o vigilància dels
riscos laborals d’aplicació al lloc de treball.
5. L’Ajuntament es farà càrrec del material, EPI’s i resta de eines i
instruments necessaris per desenvolupar les tasques, així com, si s’escau,
de les despeses de kilometratge del treballador que en els seu cas es
puguin generar, essent a càrrec del Consell la resta de despeses de caire
laboral i de seguretat social del treballador.
6. L’Ajuntament disposarà d’una persona encarregada d’organitzar i vigilar el
correcte i adequat compliment de les tasques encomanades al treballador
en el municipi. El treballador haurà de signar un document acreditatiu
d’haver rebut les eines i material necessari per desenvolupar les tasques,
una còpia d’aquest document es farà arribar al Consell Comarcal.
7. Atenent a que l’esmentat programa ve derivat de l’oportuna convocatòria
per part del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, la vigència i virtualitat d’aquest conveni ve condicionada a la
Resolució favorable de la subvenció destinada al desenvolupament del
Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur
beneficiàries de Renda Mínima d’Inserció per a l’exercici 2015.
8. Aquest conveni entrarà en vigor a partir del dia de la seva signatura
condicionat a l’aprovació per part del Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya de la subvenció a favor d’aquest Consell per
a l’execució del projecte, i tindrà una durada de sis mesos des de l’inici de
les actuacions o bé fins la durada total programa Treball i Formació
establert per la Resolució dictada a l’efecte. No obstant això, qualsevol de
les parts podrà amb una antelació mínima de 3 mesos denunciar el present
conveni sempre i quan ho notifiqui formalment a les altres parts; passat
aquest termini de denúncia el conveni quedarà sense efectes respecte al
denunciant.

9. Seran causes de resolució del conveni les següents:
• L’incompliment per part d’alguna de les parts dels acords establerts.
• La inexistència, a judici del Consell, d’utilitat pública pel que fa al
desenvolupament del mateix.
• La finalització, per causes objectives, de les fonts de finançament que
permeten dur a terme el projecte.
El Consell Comarcal té la facultat d’interpretar el mateix, així com de
resoldre els dubtes que n’ofereixi la seva execució.
10. Per executar aquest conveni no és necessari establir una organització per a
la seva gestió.
11. Si es produís l’extinció del conveni per causa distinta a la conclusió del seu
termini de vigència i si hi hagués una actuació puntual en curs per part de
l’AJUNTAMENT, aquesta s’haurà de concloure degudament i al seu càrrec.
11.El present conveni té naturalesa administrativa, pel que correspondrà a la
jurisdicció contenciosa-administrativa el coneixement de les qüestions
litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i
efectes del mateix.
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signem en
dos exemplars, en el lloc i data esmentats a l’encapçalament.

Pel Consell Comarcal del Tarragonès

Pere Virgili Domínguez
El president

Per l’Ajuntament del Morell

Pere Guinovart Dalmau
L’alcalde

DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que tant aquest punt com el següent es tracta de
convenis de caràcter finalista amb el Consell Comarcal, que donen feina a persones
inscrites a les llistes de l’INEM si reuneixen les condicions i tenim sort que les
persones que incorporarem siguin del municipi. En el segon conveni hi ha dues
persones del Morell i una noia de la Pobla.
Preguntada si hi ha alguna qüestió a comentar, no se’n suscita cap.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els ACORDS següents:
PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Tarragonès relatiu al Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades
beneficiàries de renda mínima d’inserció.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
formalització del conveni i perquè adopti les resolucions que calguin per executar
l’acord.

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords a les parts interessades pel seu
coneixement i als efectes que s’escaiguin.

4. Aprovació, si escau, del conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès
relatiu al Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades
Vista la competència municipal de prestació de serveis socials i de promoció i
reinserció social establerta per l’article 66.3.k) 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.
Vist el que disposen els arts. 6 i ss. de la Llei 30/92 de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
quant al règim jurídic dels convenis de col·laboració entre administracions.
Vistes les competències atribuïdes al plenari de la Corporació per l’art. 22.2 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i per l’article 52.2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Vista la proposta de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Tarragonès relatiu al Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades, el
contingut dispositiu del qual és el següent:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
TARRAGONÈS I L’AJUNTAMENT DEL MORELL RELATIU AL PROGRAMA
TREBALL
I
FORMACIÓ
ADREÇAT
A
PERSONES
ATURADES
CONVOCATÒRIA 2015

A Tarragona, a .... de .....de 2015

REUNITS
D’UNA PART, el Sr. Pere Virgili Domínguez, president del Consell Comarcal del
Tarragonès amb domicili al carrer de les Coques, núm. 3 d’aquesta ciutat.

I D’ALTRA PART, el Sr. Pere Guinovart Dalmau, Alcalde del municipi del
Morell, actuant en nom i representació del seu Ajuntament, i amb domicili a la
plaça de l’Era del Castell, 5, d’aquesta població.
Les parts es reconeixen capacitat mútua per a la celebració d’aquest acte,

MANIFESTEN

PRIMER.- Que conscients de la necessitat de millorar la qualitat de vida de les
persones a la Comarca, el Consell Comarcal del Tarragonès ve desenvolupant

una sèrie de programes i actuacions encaminades a assolir una millor
formació i inserció laboral de les persones.
SEGON.- El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, ha aprovat les
bases i convocatòria per a l’any 2015 del Programa Treball i Formació adreçat
a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per
desocupació.
TERCER.- Que d’acord amb la base 2.1 b) de l’Ordre esmentada els projectes
tenen un caràcter estrictament comarcal, i per tant no precisen de l’acord de
govern de l’entitat local municipal, si bé atenent a que el treballador que durà
a terme les tasques proposades realitzarà el projecte en espais i instal·lacions
municipals es precís subscriure el present conveni en aquest sentit.
QUART.- L’objectiu fonamental del Projecte, amb la col·laboració del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, és el de
dotar a les persones aturades d’experiència laboral en obres i serveis d’interès
social així com rebre una formació dirigida a la seva inserció socio-laboral.
CINQUÈ.- Que l’Ajuntament, un cop consultat, ha mostrat interès per aquest
Projecte de treball i formació, amb la voluntat de que es desenvolupin aquestes
tasques en el seu municipi.
I en conseqüència, ambdues parts estableixen les següents;

CLÀUSULES
12. Aquest conveni té per objecte la concreció d’algunes accions i iniciatives, en
el marc de l’esmentat Programa Treball i Formació, mitjançant la
corresponsabilització de l’Ajuntament en les actuacions a dur a terme, per
tal de millorar la qualitat de vida i el nivell d’integració de les persones,
principalment en aquells col·lectius amb més dificultats per accedir al
mercat de treball.
13. Ambdues parts acorden impulsar l’esmentat programa en el marc de
l’ordre EMO/204/2015 del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
14. L’Ajuntament accepta expressament que per part de les persones
contractades en el programa, i durant la vigència del mateix, s’actuï i es
faci ús dels espais i instal·lacions municipals en els termes establerts en el
projecte, i sempre d’acord amb les indicacions i limitacions que des del
municipi s’estableixin, amb el compromís de facilitar l’assoliment dels
objectius establerts en el referit programa.
15. El Consell Comarcal com a entitat beneficiària del programa i ocupadora de
la persona treballadora es farà càrrec de la formació i/o vigilància dels
riscos laborals d’aplicació al lloc de treball.
16. L’Ajuntament es farà càrrec del material, EPI’s i resta de eines i
instruments necessaris per desenvolupar les tasques, així com, si s’escau,
de les despeses de kilometratge del treballador que en els seu cas es
puguin generar, essent a càrrec del Consell la resta de despeses de caire
laboral i de seguretat social del treballador.

17. L’Ajuntament disposarà d’una persona encarregada d’organitzar i vigilar el
correcte i adequat compliment de les tasques encomanades al treballador
en el municipi. El treballador haurà de signar un document acreditatiu
d’haver rebut les eines i material necessari per desenvolupar les tasques,
una còpia d’aquest document es farà arribar al Consell Comarcal.
18. Atenent a que l’esmentat programa ve derivat de l’oportuna convocatòria
per part del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, la vigència i virtualitat d’aquest conveni ve condicionada a la
Resolució favorable de la subvenció destinada al desenvolupament del
Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que
hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació per a l’exercici
2015.
19. Aquest conveni entrarà en vigor a partir del dia de la seva signatura
condicionat a l’aprovació per part del Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya de la subvenció a favor d’aquest Consell per
a l’execució del projecte, i tindrà una durada de sis mesos des de l’inici de
les actuacions o bé fins la durada total programa Treball i Formació
establert per la Resolució dictada a l’efecte. No obstant això, qualsevol de
les parts podrà amb una antelació mínima de 3 mesos denunciar el present
conveni sempre i quan ho notifiqui formalment a les altres parts; passat
aquest termini de denúncia el conveni quedarà sense efectes respecte al
denunciant.
20. Seran causes de resolució del conveni les següents:
• L’incompliment per part d’alguna de les parts dels acords establerts.
• La inexistència, a judici del Consell, d’utilitat pública pel que fa al
desenvolupament del mateix.
• La finalització, per causes objectives, de les fonts de finançament que
permeten dur a terme el projecte.
El Consell Comarcal té la facultat d’interpretar el mateix, així com de
resoldre els dubtes que n’ofereixi la seva execució.
21. Per executar aquest conveni no és necessari establir una organització per a
la seva gestió.
22. Si es produís l’extinció del conveni per causa distinta a la conclusió del seu
termini de vigència i si hi hagués una actuació puntual en curs per part de
l’AJUNTAMENT, aquesta s’haurà de concloure degudament i al seu càrrec.
11.El present conveni té naturalesa administrativa, pel que correspondrà a la
jurisdicció contenciosa-administrativa el coneixement de les qüestions
litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i
efectes del mateix.
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signem en
dos exemplars, en el lloc i data esmentats a l’encapçalament.

Pel Consell Comarcal del Tarragonès

Per l’Ajuntament del Morell

Pere Virgili Domínguez
El president

Pere Guinovart Dalmau
L’alcalde

VOTACIÓ
Per tot això el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els ACORDS següents:
PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Tarragonès relatiu al Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
formalització del conveni i perquè adopti les resolucions que calguin per executar
l’acord.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords a les parts interessades pel seu
coneixement i als efectes que s’escaiguin.

5. Aprovació, si escau, del conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua sobre
actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams
urbans
Vista la competència municipal en medi ambient urbà i de protecció del medi
establertes respectivament per l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local i per l’article 66.3.f) 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.
Vist el que disposen els arts. 6 i ss. de la Llei 30/92 de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
quant al règim jurídic dels convenis de col·laboració entre administracions.
Vistes les competències atribuïdes al plenari de la Corporació per l’art. 22.2 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i per l’article 52.2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Vista la proposta de conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua
sobre actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams
urbans, el contingut dispositiu del qual és el següent:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DEL MORELL I
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA SOBRE ACTUACIONS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LLERES PÚBLIQUES EN TRAMS URBANS PER A
ACTUACIONS AL 2015
El Morell, 29 de setembre de 2015
REUNITS

D’una banda, el senyor Pere Guinovart Dalmau, alcalde del Morell, que actua en la
representació que li atribueix l’article 53 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.
De l’altra, el senyor Jordi Agustí Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua,
entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, que actua en la representació que exerceix en virtut dels
articles 11.11.e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, i 10 del Decret 86/2009,
de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Les dues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal
necessària per a la formalització del present Conveni, i
EXPOSEN
I. L’Agència Catalana de l’Aigua, com a Administració hidràulica de la Generalitat de
Catalunya, té assumides les funcions de planificació hidrològica en les conques
compreses íntegrament en el territori de Catalunya, d’acord amb el que preveuen els
articles 4 i 8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
Així mateix, i d’acord amb l’article 3 del Decret 380/2006, de 10 d’octubre, del
Reglament de la planificació hidrològica, un dels objectius de la planificació hidrològica
del Districte de la conca fluvial de Catalunya és el de vetllar per la conservació i el
manteniment de la xarxa fluvial catalana i pels ecosistemes vinculats al medi hídric.
II. Que, d’acord amb la lletra f) de l’apartat tercer de l’article 66 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, una de les competències pròpies dels municipis és la de protecció
del medi.
A més a més, i d’acord amb l’article 28.4 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla
hidrològic nacional, les actuacions en lleres públiques situades en zones urbanes
corresponen a les administracions amb competències en matèria d’ordenació del
territori i urbanisme.
III. L’article 25 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’aigües, l’article 29 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya, i l’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, permeten establir
convenis entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Administració local.
IV. Que al DOGC núm. 6745 de 7 de novembre de 2014, es va publicar la Resolució
TES/2465/2014, de 23 d’octubre, per la qual es fa pública la convocatòria de
subvencions consistents en la realització d’actuacions de conservació i manteniment
de lleres públiques en tram urbà, que en data 18 de juny de 2015 l’Ajuntament del
Morell va presentar l’acceptació a la concessió de la subvenció i que en data 28 de
setembre de 2015 el director de l’Agència Catalana de l’Aigua va resoldre atorgar la
subvenció a l’Ajuntament.
V. Que la convocatòria preveia que les condicions per a l’execució de les actuacions i
el pagament de l’aportació de l’Ajuntament seleccionat es fixava mitjançant la

signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’ens
beneficiari i que el model de Conveni a signar constava a l’Annex IV de les Bases
reguladores de la subvenció.
VI. Que en data de 28 de setembre de 2015, l’Agència Catalana de l’Aigua i Forestal
Catalana, SA, van formalitzar el Conveni d’encàrrec de gestió sobre les actuacions de
manteniment i conservació de lleres en trams urbans de les actuacions
subvencionades d’acord amb la convocatòria de subvencions abans esmentada.
VII. Que ambdues parts han convingut les condicions en què s’efectuarà la
col·laboració per portar a terme les actuacions de conservació, manteniment i millora
de les lleres compreses al municipi del Morell, i per tal de deixar constància dels
acords presos formalitzen el present Conveni, el model del qual ha estat prèviament
aprovat pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua en la seva sessió
000175 de data 22 d’octubre de 2014 respectivament, i que es regirà per les següents,
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del Conveni
L’Agència Catalana de l’Aigua durà a terme en l’àmbit territorial del Morell i mitjançant
l’empresa Forestal Catalana, SA, la realització dels treballs de manteniment i
conservació de lleres públiques següents:
•

Retirada de vegetació invasora i sediments a la llera del Torrent de Manyer

Segona.- Col·laboració i cooperació interadministrativa de l’Agència Catalana de
l’Aigua en les lleres urbanes del municipi
La participació econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua en les actuacions de
manteniment i conservació de les lleres públiques situades en les zones urbanes del
municipi del Morell respon als principis de col·laboració i cooperació interadministrativa
de l’Agència Catalana de l’Aigua, ja que la competència per a l’execució dels treballs
en aquests àmbits és de l’Administració local, d’acord amb l’expositiu II del present
Conveni.
Tercera.- Obligacions de l’Ajuntament del Morell
L’Ajuntament aportarà a Forestal Catalana, SA, el 20% del cost total de l’actuació, més
IVA, en el termini màxim d’un mes des de la signatura del conveni i abans d’iniciar-se
les actuacions.
Aquest import és de 1.808,40 euros (més IVA)
L’Ajuntament es compromet a signar l’acta de replanteig, l’acta de finalització dels
treballs i, en general, a complir les obligacions com a beneficiari de la subvenció,
recollides a la base 7 de l’annex de la Resolució TES/2465/2014, de 23 d’octubre, per
la qual es fa pública la convocatòria de subvencions consistents en la realització
d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà.
Quarta.- Obligacions de l’Agència Catalana de l’Aigua

D’acord amb el Conveni d’encàrrec de gestió formalitzat en data de 28 de setembre de
2015 i que consta a l’annex del present Conveni, l’Agència Catalana de l’Aigua
encarrega a Forestal Catalana, SA, la realització dels treballs i participarà en les actes
de replanteig, de finalització dels treballs, així com en el seguiment general de
l’actuació, tot comunicant amb antelació suficient a l’Ajuntament les dates de
realització d’aquestes tasques per tal de garantir la seva assistència.
L’Agència Catalana de l’Aigua aportarà a Forestal Catalana, SA, el 80% del cost total
de l’actuació més l’IVA, que comporta un import de:
7.233,61 euros (més IVA)
La partida pressupostària de l’Agència Catalana de l’Aigua que autoritza la despesa en
l’exercici 2015 és la corresponent al capítol II de l’aplicació pressupostària 251.0002
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2015.
Cinquena.- Vigència del Conveni
Aquest Conveni tindrà vigència fins a 31 de desembre de 2015
Sisena.- Comissió de seguiment
En el termini d’un mes des del moment de signatura del Conveni, si escau, es crearà
una Comissió de seguiment per a la interpretació i resolució dels problemes que
puguin plantejar-se durant l’execució de les obres. Aquesta Comissió estarà formada
per un representant de la demarcació territorial competent de l’Agència Catalana de
l’Aigua i per un representant de l’Ajuntament del Morell.
Setena.- Extinció del Conveni
El Conveni s’extingirà pel compliment total i la finalització de les actuacions objecte del
Conveni de col·laboració, amb la prèvia signatura de l’acta de finalització dels treballs.
A més a més, el present Conveni es podrà extingir anticipadament per una de les
causes següents:
•
•
•
•
•

Per mutu acord de les parts.
Per impossibilitat sobrevinguda d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en
aquest Conveni.
Per l’incompliment de les obligacions establertes en aquest Conveni per
qualsevol de les parts.
Per impagament, per part de l’Ajuntament, de l’aportació del 20% en un termini
màxim d’un mes a partir de la signatura del conveni.
Per qualsevol de les causes de revocació recollides a la base 8 de l’annex de la
Resolució TES/2465/2014, de 23 d’octubre, per la qual es fa pública la
convocatòria de subvencions consistents en la realització d’actuacions de
conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà.

Vuitena.- Jurisdicció

El present Conveni té naturalesa administrativa, i se sotmeten les parts als òrgans de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva
aplicació.
I en prova de conformitat signen el present Conveni, per duplicat exemplar i a un sol
efecte, en el lloc i data assenyalats en l’encapçalament.

Jordi Agustí Vergés
Director de l’Agència Catalana de l’Aigua

Pere Guinovart Dalmau
Alcalde de l’Ajuntament del Morell

Annex 1: Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana de l’Aigua i Forestal
Catalana, SA, sobre actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en
trams urbans.
Annex 2: Resolució TES/2465/2014, de 23 d’octubre de 2014, per la qual es fa pública
la convocatòria de subvencions consistents en la realització d’actuacions de
conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà durant l’any 2015, i les
seves bases reguladores
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que aquest conveni és per l’actuació que s’ha dut a
terme al darrera del carrer Molí, al barranc de Manyé. L’ha netejat l’Agència
Catalana de l’Aigua. Naltros en paguem el 20% i l’ACA el 80%. Es tracta d’una zona
de llera urbana.
El regidor Albert Roig diu que em sembla recordar que fa un o dos anys es va
produir una inundació en un barranc per manca de neteja de l’ACA.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que va passar al tros de l’Agustí del Po. Les aigües del
barranc de la Bòbila baixen al barranc de Manyé. Per això ens vam plantejar fer una
cuneta de ciment a la bòbila de Climent i un recollidor perquè les aigües vagin
encarades al barranc de Manyé. De moment, cada neteja l’ha fet l’Ajuntament.
El regidor Albert Roig pregunta si l’ACA no és l’Administració responsable de la
neteja.
L’Alcalde Pere Guinovart respon que sí, però que si no ho fan, què hem de fer? Fa
sis o set anys que no hi havia subvencions i ara ha sortit aquesta on compartim les
despeses al 80% per l’ACA i el 20% per l’Ajuntament.
El regidor Josep Lluís Navarro diu que llegint la proposta entenc que només hem de
pagar el 20%. També he entès que el pas dels barrancs per dins del poble l’ACA no
ho neteja si l’Ajuntament no ho diu.
L’Alcalde Pere Guinovart respon que abans l’Ajuntament ho demanava i l’ACA ho
feia. Després va venir un lapsus des sis o set anys que demanant-ho l’Ajuntament
no ho feien. I ara ha sortit aquesta subvenció a la que ens hi acollim.
El regidor J. Lluís Navarro posa en relleu un error en el redactat del conveni produït
com a conseqüència de què al transformar el document en format word a format
PDF, format en el que es trameten les propostes als membres electes del Ple, el
camp on hauria d’aparèixer “Ajuntament del Morell” aparegui “¡Error! no se

encuentra el origen de la referencia”. No obstant, és evident que estem a favor de
què es netegin els barrancs.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els ACORDS
següents:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de
l’Aigua sobre actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams
urbans.
Segon.- Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
formalització del conveni i perquè adopti les resolucions que calguin per executar
l’acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a
coneixement i als efectes que s’escaiguin.

les parts interessades pel

seu

6. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració amb el Departament de
Salut per l’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut
pública de competència municipal
Vistes les competències municipals de medi ambient urbà i de protecció de la
salubritat pública establertes per l’article 25.2.b) i j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local i per l’article 66.3.f) i h) 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.
Vist el que disposen els arts. 6 i ss. de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, del
règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú, quant al règim jurídic dels convenis de col·laboració entre Administracions.
Vistes les competències atribuïdes al plenari de la Corporació per l’art. 22.2 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i per l’article 52.2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Vista la proposta de conveni de col·laboració amb el Departament de Salut per
l’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència
municipal, el contingut dispositiu del qual és el següent:

CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I L’AJUNTAMENT DEL
MORELL

REUNITS
D’una part, el senyor Antoni Mateu i Serra, secretari de Salut Pública del Departament de
Salut.
De l’altra, el senyor Pere Guinovart Dalmau, alcalde president de l’Ajuntament del Morell.

ACTUEN
El primer, en representació del Departament de Salut, en la seva qualitat de secretari de Salut
Pública, nomenat d’acord amb el Decret 57/2013, de 22 de gener (DOGC. Núm. 6300, de
24.1.2013) i en virtut de les funcions que li assigna la Resolució SLT/200/2014, de 31 de gener,
del conseller de Salut, de delegació de competències en el secretari o secretària de Salut
Pública (DOGC núm. 6556, de 6.2.2014 i correcció d’errades en el DOGC núm. 6590, de
26.3.2014).
El segon, en representació de l’Ajuntament del Morell, per ser-ne l’alcalde president, amb les
més amplies facultats de representació de l’Ajuntament, atorgades per l’article 53.1a) del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril/per l’article 13.1a) de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
Les parts, de mutu acord, en presència del senyor Xavier Tardiu Bonet, secretari de la
corporació que dóna fe de la signatura d’aquest conveni, declaren i manifesten que intervenen
en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a subscriure’l.

MANIFESTEN
1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les persones constitueix
un objectiu de primer ordre dins del qual les administracions compareixents comparteixen
competències en aquestes matèries.
2. Que les administracions conveniants consideren que és fonamental avançar en la
integració dels serveis públics i aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i
materials del territori per tal d’assegurar la satisfacció de les necessitats presents i futures
de la ciutadania.
3. Que l’11 de gener de 2006, es va signar un Conveni Marc entre el Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació
de Municipis de Catalunya amb l’objectiu d’establir un marc de relacions que orienti els
vincles i les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció
de la Salut puguin subscriure en relació amb la prestació de serveis de protecció de la
salut.
4. Que, posteriorment, el 2 de juliol de 2013, es va signar un Conveni Marc entre l’Agència de
Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació
de Municipis de Catalunya, per regular la prestació de serveis de salut pública i els seus
mecanismes de seguiment, de conformitat amb el que preveu l’article 53.8 de la Llei
18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.
5. Que, d’acord amb l’article 163 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic en relació amb l’article 36.2 del Decret
119/2014, de 5 d’agost, de reestructuració del Departament de Salut, la personalitat
jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha quedat extingida i les funcions
executives que tenia atribuïdes s’han assumit per la Secretaria de Salut Pública del

Departament de Salut. Totes les referències a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i als
seus òrgans s’han d’entendre que es fan a la Secretària de Salut Pública del Departament
de Salut o als seus òrgans. Tanmateix, aquesta estructura pot continuar emprant la
denominació d’Agència de Salut Pública de Catalunya.
6. Que l’Ajuntament del Morell i el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut
Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- volen crear un nou marc de cooperació
interadministrativa basat en la col·laboració. La superació dels conflictes competencials en
els aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària no es basa en una més bona
delimitació dels àmbits de responsabilitat sinó en la creació d’espais de gestió conjunta,
mitjançant el respecte del marc competencial actual, similar al dels països del nostre
entorn econòmic i social.
7. Que l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament del Morell van subscriure
originàriament un conveni de col·laboració l’any 2013 que ha finalitzat la seva actual
vigència el 31 de desembre de 2013, raó per la qual les parts, és a dir, el Departament de
Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- (en
endavant, l’ASPCAT) i l’Ajuntament, han cregut necessari continuar amb la col·laboració
pactada i, per raons de seguretat jurídica i d’organització, redactar un nou conveni que es
regirà pels següents

PACTES
Primer
L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament per a la prestació
dels serveis mínims de salut pública de competència local, que s’especifiquen a l’annex
d’aquest conveni.
L’Ajuntament només encarrega a l’ASPCAT les activitats esmentades expressament en l’annex
d’aquest conveni.
Segon
Les activitats que es relacionen a l’annex són activitats d’assessorament i suport juridicotècnic i
d’inspecció que els diferents òrgans de l’ASPCAT han de prestar a l’Ajuntament sense que
aquests serveis comportin cap contraprestació econòmica a l’ens local, de conformitat amb la
lletra b) del pacte quart del Conveni Marc subscrit el dia 2 de juliol de 2013 entre l’ASPCAT,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.
L’ASPCAT ha d’exigir als subjectes passius les taxes que es meritin d’acord amb el previst en el
Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus
públics de la Generalitat.
Tercer
El personal que ha de portar a terme les tasques de salut pública és el personal funcionari o
laboral de l’ASPCAT, mentre que l’Ajuntament no hi adscriu cap mena de recurs, ni personal, ni
material.

L’ASPCAT es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats que se
generin com a conseqüència de la seva actuació. Per part seva, l’Ajuntament també es
compromet a comunicar a l’ASPCAT totes les accions que emprengui i els actes administratius
que adopti derivats de les actuacions i propostes que l’ASPCAT ha realitzat en el marc d’aquest
conveni, així com en relació amb el seguiment dels establiments que s’hagin inspeccionat per
al compliment de les mesures correctores que calguin d’acord amb l’annex.
Quart
L’Ajuntament ha de comunicar a l’ASPCAT, cada vegada que es necessiti per a la realització de
les activitats que s’encarreguen, tota la informació necessària relativa al cas de què es tracti.
Per fer possible aquesta tramesa d’informació es pot fer servir qualsevol dels sistemes
habituals de comunicació, preferentment els sistema de comunicació d’oficis a través d’EACAT.
Cinquè
Es constitueix una comissió de seguiment d’aquest conveni, la qual està formada per un
representant de l’ASPCAT i un representant de l’Ajuntament.
La Comissió de Seguiment s’ha de reunir, com a mínim, un cop l’any.
La Comissió de Seguiment ha d’elaborar una memòria que reculli les activitats realitzades i els
resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni de col·laboració.
Sisè
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni té caràcter
confidencial a menys que s’acordi expressament el contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, les
dades i la documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, i no poden utilitzarles per a usos diferents als que s’hi preveuen, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran
pel compliment de la normativa de protecció de dades personals aplicable en cada cas. Ni en
virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar per desenvolupar-lo no es pot
accedir a dades de caràcter personal ni fer-ne el tractament ni la cessió a tercers no permesos
per les lleis.
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions
que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas que sigui necessari, les parts es
comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personals aplicable en cada cas,
a adoptar les mesures de seguretat previstes per la normativa, així com a guardar una estricta
confidencialitat sobre aquestes.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal és causa de
resolució del conveni.
Setè

Els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni en
l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar, almenys, el català d’acord amb les obligacions
relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística, i de les disposicions que la despleguin.
Vuitè
L’ASPCAT es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya en les
activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni.
Novè
La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni resta
subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets inherents
a l’autoria s’atorga el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en l’execució dels
treballs esmentats i en té els drets morals.
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant objecte d’aquest conveni corresponen a
l’ASPCAT. En cas que una altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els resultats parcials o
finals, en part o totalment, per difondre’ls i/o publicar-los, en qualsevol forma, haurà de
sol·licitar per escrit, prèviament i expressament, la conformitat de l’ASPCAT i, en qualsevol cas,
en la reproducció que se'n dugui a terme s’ha de fer constar que el treball és propietat de la
Generalitat de Catalunya. Igualment, queda prohibida l'autorització a tercers per reproduir,
distribuir o comunicar públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs
objecte d'aquest conveni sense el consentiment de l’ASPCAT.
Desè
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2018,
si bé les parts poden reconèixer i acceptar mitjançant el conveni actuacions que en
constitueixen l’execució de l‘objecte i que hagin estat dutes a terme amb anterioritat a la data
de signatura. Per acord mutu de les parts, el conveni es pot renovar abans de la seva data de
venciment. Les pròrrogues del conveni s’han de fer de manera expressa.
Onzè
Són causes de resolució anticipada del conveni les següents:
•
•
•
•
•

L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
L’acord mutu de les parts, que s’ha d’instrumentar per escrit.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir els pactes.
La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol
altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

Dotzè
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva
interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de
persistència del desacord correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre sobre
les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.

I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que intervenen
el signen en la data indicada.

Per delegació
(Resolució SLT/200/2014, de 31 de gener
DOGC núm. 6556, de 6.02.2014, correcció
d’errades DOGC núm. 6590, de 26.03.2014).

Per la Secretaria de Salut Pública
(Agència de Salut Pública de Catalunya)

Antoni Mateu i Serra

Per l’Ajuntament del Morell
El Secretari de l’Ajuntament

L’Alcalde president de l’Ajuntament

Xavier Tardiu Bonet

Pere Guinovart Dalmau

ANNEX
Activitats que s’han de dur a terme al municipi del Morell, de conformitat amb la relació
d'activitats incloses en el serveis mínims dels ens locals que integra l'annex 1 del Conveni marc
de 2 de juliol de 2013.
1.- Gestió del risc per a la 1.1.- Suport tècnic per a valoració de les notificacions i
salut
derivada
de
la comunicacions d’establiments i instal·lacions, a petició de
contaminació del medi.
l’Ajuntament.
1.2.- Suport tècnic (establiment de criteris i objectius i
metodologia d’inspecció) per al control de les instal·lacions de
baix risc per a la transmissió de la legionel·losi, a petició de
l’Ajuntament.
2.- Gestió del risc per a la 2.1.- Controlar el compliment de les obligacions dels gestors
salut derivada de les aigües de la xarxa pública.
de consum públic.
2.2.- Controlar el compliment de les obligacions establertes
pels locals i les instal·lacions de concurrència pública, pel que
fa a la qualitat de l’aigua.
2.3.- Avaluar i gestionar el risc dels incompliments
d’instal·lacions anteriors, d’acord amb el pla de vigilància.
2.4..- Assessorar en la participació en el Sistema Nacional de
Aguas de Consumo (SINAC).
3.- Gestió del risc per la salut 3.1.- Suport tècnic per a valoració de les notificacions i
en els establiments públics i comunicacions d’establiments i instal·lacions d’ús públic, a
indrets habitats
petició de l’Ajuntament.

4.- Gestió del risc per a la
salut derivada dels productes
alimentaris.

5.- Educació sanitària en
l’àmbit de la protecció de la
salut.
6.- Gestió de denúncies.
7.- Suport tècnic, suport
jurídic i suport administratiu
en la tramitació d’expedients
de mesures cautelars i
expedients sancionadors que
es derivin de les activitats de
controls dels serveis amb
conveni.
8.- Gestió de tramitació
d’expedients sancionadors i
mesures cautelars derivades
de les actuacions de control
de les activitats amb conveni.
9.- La promoció de la salut i la
prevenció de la malaltia

DELIBERACIÓ

3.2.- Inspecció prèvia a la autorització sanitària d’establiments
de tatuatge, pírcing i micropigmentació.
4.1.- Suport tècnic per a valoració de les comunicacions
d’establiments alimentaris minoristes.
4.2.- Execució de les activitats de control sanitari en els
diferents sectors de competència municipal condicionats a
criteris de gestió del risc de l’ASPCAT i de la disponibilitat de
recursos.
4.3.- En cas de brot epidèmic d’origen alimentari o alerta pel
sistema coordinat d’intercanvi ràpid d’informació (SCIRI)
l’ASPCAT realitzarà les investigacions i accions oportunes.
5.1.- Suport tècnic o assessorament, documentació i eines
informatives adreçades als principals problemes de salut de
l’àmbit de la protecció (alimentació i medi ambient).
6.1.-Investigació i realització de les accions oportunes en les
denúncies en l’àmbit de la protecció de la salut al municipi.
7.1.- A petició de l’Ajuntament es prestarà assessorament
tècnic i jurídic en el cas que exerceixi la seva potestat
sancionadora o d’execució de mesures cautelars.

8.1.- L’ASPCAT portarà a terme la gestió integral de tot el
procediment sancionador o mesura cautelar derivat de les
activitats de control sanitari que s’hagin realitzat des de la
mateixa ASPCAT.
9.1.- Ajuntament i ASPCAT es prestaran col·laboració mútua
en els següents àmbits:
- Promoció i foment de l’activitat física i de l’alimentació
saludable i sostenible.
- Promoció de la salut bucodental.
- Promoció de la salut mental i emocional de la població i
prevenció dels factors de risc en aquest àmbit.
- Promoció i protecció de la salut afectiva, sexual i
reproductiva, i prevenció dels factors de risc en aquest àmbit.
- Promoció dels factors de protecció i prevenció davant les
substàncies que poden generar abús, dependència i altres
addiccions.
- Prevenció d’accidents i lesions (domèstics, de trànsit, als
espais públics).
- Promoció d’estratègies participatives en salut comunitària.

L’Alcalde Pere Guinovart diu que es tracta d’un conveni que es signa habitualment
per municipis fins a 5.000 habitants. És un tema reiteratiu de cada any. Són
convenis que ja estan establerts i que any rera any és el mateix. Tots els municipis
de la comarca ens reunim una vegada a l’any, també les ambulàncies i el 112.
El regidor Lluís Navarro pregunta si les actuacions es fan totes a petició de
l’Ajuntament i si el servei és gratuït. El punt cinquè diu que hi ha d’haver un
representant de l’Ajuntament i voldríem saber qui és.
L’Alcalde Pere Guinovart respon que sí i que de reunions se’n fan una a l’any i hi
vaig jo, excepte una que hi va anar la Lluïsa com a regidora de Sanitat a la
legislatura anterior.
El regidor Lluís Navarro pregunta quines actuacions s’han demanat aquest any
2015.
L’Alcalde Pere Guinovart respon que de moment no s’ha fet ni la reunió, però cada
moment que el doctor Daniel ho ha necessitat s’ha acollit al conveni. No sé quantes
vegades ho ha fet anar. Si voleu, li demanaré.
El regidor Lluís Navarro diu que una de les coses que podrien fer és determinar si
els menús de la Llar d’infants i del Centre de dia són equilibrats i saludables.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que en aquesta casa no se’ls hi demana perquè a la
licitació ja es demana una proposta alimentària a les empreses que es presenten i
abans d’adjudicar ja es valora si és adequada.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels presents
els ACORDS següents:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb el Departament de
Salut per l’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de
competència municipal.
Segon.- Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
formalització del conveni i perquè adopti les resolucions que calguin per executar
l’acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a
coneixement i als efectes que s’escaiguin.

les parts interessades pel

seu

7. Aprovació, si escau, de la modificació d’ordenances fiscals 1/2015
Vist el que disposen els arts. 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, pel
que fa al règim jurídic de les ordenances fiscals municipals.
Vista la proposta de modificació de les ordenances fiscals del municipi, que afecta
les següents:
•
•

Ordenança fiscal 1.1 reguladora de l’Impost sobre bens Immobles
Ordenança fiscal 3.18 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis a la Llar
municipal.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenança fiscal 3.26 reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la
ludoteca i espai jove inclosos dintre del centre obert.
Ordenança fiscal 3.14 reguladora de la taxa per la prestació del servei de veu
pública.
Ordenança fiscal 3.1 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
Ordenança fiscal 3.2 reguladora de la taxa de clavegueram.
Ordenança fiscal 3.3 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries.
Ordenança fiscal 3.22 reguladora de la taxa per la prestació de serveis al centre
de serveis per la gent gran.
Ordenança fiscal 3.16. reguladora de la taxa per la utilització del centre cultural.
Ordenança fiscal 3.28. reguladora de la taxa per la utilització en benefici
particular de despatxos o sales del pavelló poliesportiu.
Ordenança fiscal 3.23. reguladora de la taxa per la prestació de serveis al
pavelló poliesportiu municipal.

Vista la proposta d’aprovació de les ordenances fiscals del municipi, que afecta les
següents:
•
•

Ordenança fiscal 4.1 reguladora del preu públic per la realització de cursos.
Ordenança fiscal 4.2 reguladora del preu públic per la venda de gots per a ser
utilitzats en les festes locals.

Vista la proposta de modificació, el tenor literal de la qual és el següent:
1.1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 6. Determinació de la quota líquida
1. La base imposable de l'impost estarà constituïda pel valor cadastral dels
béns immobles, que es determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació
conforme al que es disposa a les normes reguladores del Cadastre
immobiliari.
2. La base liquidable de l'impost serà el resultat d'aplicar als béns immobles
rústics i urbans la reducció establerta a l’article 67 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals. Aquesta reducció no serà d'aplicació als béns immobles de
característiques especials.
3. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable
els tipus de gravamen següents:
Tipus de béns immobles
Béns immobles urbans
Béns immobles rústics
Béns immobles de característiques especials

Tipus
0,67
0,49
1,21

4. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les
bonificacions que siguin d'aplicació.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 de

desembre de 2015 no entrarà en vigor fins la seua publicació, i continuarà
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
3.18.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL.
Article 6. Quota tributària
El Preu dels serveis bàsics que oferirà la Guarderia són els següents:
HORARI ESCOLAR
• 9 a 12 i de 3 a 5 de la tarda

120,24 €

SERVEI DE MENJADOR MENSUAL
• De 12 a 13 h. 5,16 €/diaris
• De 12 a 15 h. 7,06 €/diaris
En cas que per qualsevol causa els usuaris del servei de menjador mensual no
podessin fer ús del mateix, els hi serà retornat l’import del menú fins a un límit
màxim de cinc dinars mensuals.
SERVEI EXTRES
Hora
Hora
Hora
Hora

complementària
complementària
complementària
complementaria

de
de
de
de

8a9
8,30 a 9
17 a 17,30 14,09
17 a 18

SERVEIS ESPORÀDICS
Mati
De 8 a 9
2,94€
De 8.30 a 9.00 1,71€
Dinar
De 12 a 13
6,04 €
De 12 a 15
7,94 €

Hores extres esporàdiques per la tarda
De 5 a 5’30
De 5 a 6

1,71 €
2,94 €

MATERIAL ESCOLAR
Disposició final

28,00 €/anuals

28,18 €/ mensuals
14,09 €/ mensuals
€/ mensuals
28,18 €/ mensuals

Aquesta ordenança fiscal, modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 de
desembre de 2015 no entrarà en vigor fins la seua publicació, i continuarà
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
3.26 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA LUDOTECA I ESPAI
JOVE INCLOSOS DINTRE DEL CENTRE OBERT
Article 6. Quota tributària
El preus seran els següents :
Ludoteca: 10,30 €/anual
Espai jove: 10,30 €/anual
Colònies urbanes:
Acollida d’un hora diària: 5,16 €/setmana
Acollida d’un hora esporàdica: 2 €
Casal per setmana: 36,12 €
Menjador per setmana: 31,99 €
Menjador dia esporàdic: 7,22 €

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 de
desembre de 2015 no entrarà en vigor fins la seua publicació, i continuarà
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
3.14 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la utilització del servei de difusió de notícies per mitjà de veu
pública, pregoner i a través del servei de difusió digital “El Morell App” i portal
web corporatiu.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 de
desembre de 2015 no entrarà en vigor fins la seua publicació, i continuarà
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
3.1 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA

Article 10.- Fraccionament o ajornament del deute:

Es podrà fraccionar o ajornar el pagament, tant en període voluntari com
executiu, si ho demanen les persones que hi estan obligades, quan la seva
situació econòmico-financera, els impedeixi transitòriament el pagament dels
seus deutes.
Es podrà sol·licitar personalment o mitjançant instància que contingui:
a) Nom, cognom, raó social o denominació, número d’identificació fiscal i
domicili del sol·licitant. b) Identificació del deute que es vol fraccionar o
ajornar, assenyalant l’import, concepte i data de finalització del termini
d’ingrés.
c) Causes que motiven de la petició.
d) Terminis i altres condicions del fraccionament o ajornament que es
sol·licita.
e) Ordre de domiciliació bancària, indicant el codi del compte i dades
identificatives de l’entitat de crèdit o dipòsit que hagi d’efectuar el càrrec en
compte.
g) Lloc, data i signatura del peticionari.
Les sol·licituds de fraccionament s’han de fer arribar a l’òrgan competent
perquè les tramiti, dins els terminis següents:
a) Deutes que es trobin en període voluntari de pagament o de presentació
d’autoliquidacions, dins el termini fixat per a l’ingrés.
El fraccionament o ajornament obligatòriament serà de tot el deute acumulat.
Els interessos de demora aplicables seran els vigents, d’acord amb el tipus
fixat per les disposicions reguladores a les Lleis de Pressupostos Generals de
l’Estat. No serà necessari aportar aval o garantia solidària per deutes inferiors
a 3.000€
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 de
desembre de 2015 no entrarà en vigor fins la seua publicació, i continuarà
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
3.2 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM
Article 9.- Fraccionament o ajornament del deute:
Es podrà fraccionar o ajornar el pagament, tant en període voluntari com
executiu, si ho demanen les persones que hi estan obligades, quan la seva
situació econòmico-financera, els impedeixi transitòriament el pagament dels
seus deutes.
Es podrà sol·licitar personalment o mitjançant instància que contingui:

a) Nom, cognom, raó social o denominació, número d’identificació fiscal i
domicili del sol·licitant. b) Identificació del deute que es vol fraccionar o
ajornar, assenyalant l’import, concepte i data de finalització del termini
d’ingrés.
c) Causes que motiven de la petició.
d) Terminis i altres condicions del fraccionament o ajornament que es
sol·licita.
e) Ordre de domiciliació bancària, indicant el codi del compte i dades
identificatives de l’entitat de crèdit o dipòsit que hagi d’efectuar el càrrec en
compte.
g) Lloc, data i signatura del peticionari.
Les sol·licituds de fraccionament s’han de fer arribar a l’òrgan competent
perquè les tramiti, dins els terminis següents:
b) Deutes que es trobin en període voluntari de pagament o de presentació
d’autoliquidacions, dins el termini fixat per a l’ingrés.
El fraccionament o ajornament obligatòriament serà de tot el deute acumulat.
Els interessos de demora aplicables seran els vigents, d’acord amb el tipus
fixat per les disposicions reguladores a les Lleis de Pressupostos Generals de
l’Estat. No serà necessari aportar aval o garantia solidaria per deutes inferiors
a 3.000 €.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 de
desembre de 2015 no entrarà en vigor fins la seua publicació, i continuarà
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
3.3 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
Article 10.- Fraccionament o ajornament del deute:
Es podrà fraccionar o ajornar el pagament, tant en període voluntari com
executiu, si ho demanen les persones que hi estan obligades, quan la seva
situació econòmico-financera, els impedeixi transitòriament el pagament dels
seus deutes.
Es podrà sol·licitar personalment o mitjançant instància que contingui:
a) Nom, cognom, raó social o denominació, número d’identificació fiscal i
domicili del sol·licitant.
b) Identificació del deute que es vol fraccionar o ajornar, assenyalant l’import,
concepte i data de finalització del termini d’ingrés.
c) Causes que motiven de la petició.
d) Terminis i altres condicions del fraccionament o ajornament que es
sol·licita.

e) Ordre de domiciliació bancària, indicant el codi del compte i dades
identificatives de l’entitat de crèdit o dipòsit que hagi d’efectuar el càrrec en
compte.
g) Lloc, data i signatura del peticionari.
Les sol·licituds de fraccionament s’han de fer arribar a l’òrgan competent
perquè les tramiti, dins els terminis següents:
c) Deutes que es trobin en període voluntari de pagament o de presentació
d’autoliquidacions, dins el termini fixat per a l’ingrés.
El fraccionament o ajornament obligatòriament serà de tot el deute acumulat.
Els interessos de demora aplicables seran els vigents, d’acord amb el tipus
fixat per les disposicions reguladores a les Lleis de Pressupostos Generals de
l’Estat. No serà necessari aportar aval o garantia solidaria per deutes inferiors
a 3.000 €.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 de
desembre de 2015 no entrarà en vigor fins la seua publicació, i continuarà
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
3.22 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CENTRE DE SERVEIS
PER LA GENT GRAN
6.9 ALTRES SERVEIS
- Aula Universitària per la Gent Gran: 31,25 € el curs
*En cas que l’usuari sigui client d’alguna entitat de crèdit que subvencioni part
de l’import de la Taxa, aquest estaria reduït en la part subvencionada.
- Puntaires: 15,65 € al mes
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 de
desembre de 2015 no entrarà en vigor fins la seua publicació, i continuarà
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
3.16. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL CENTRE CULTURAL
Article 4rt. Tipus de gravamen i quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, o quota tributària, serà
de 300 € per activitat diària a la Sala Gran i de 75 € per activitat diària a la
Sala Petita.
Respecte de la resta de les sales i aules, la quota tributària serà de 50 euros
al dia.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 de
desembre de 2015 no entrarà en vigor fins la seua publicació, i continuarà
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
3.28 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ EN BENEFICI
PARTICULAR DE DESPATXOS O SALES DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
MUNICIPAL
Article 5. Tipus de gravamen i quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, o quota tributària, serà
de 300 € per activitat diària i 45 € l’hora en sales grans i de 75 € per activitat
diària i 15 € l’hora en sales petites o despatxos.
Existeix la possibilitat de portar a terme activitats o estudis i consultes
relacionades amb l’àmbit esportiu executades per professionals que la
desenvolupin per compte propi però dintre de les sales o despatxos del
pavelló municipal i durant un període continuat, en aquests casos la quota
consistirà en una quantia fixa consistent en el lloguer de l’espai, que serà de
250 €/mensuals en sala petita o despatxos i 1.000 €/mensuals en sala gran
(entenent que aquesta està ocupada per l’activitat en qüestió durant tot el
període) i una quantia variable consistent en un 5% del que el particular cobri
per usuari a nivell particular.
Disposició final
Aquesta ordenança reguladora de taxa, entrarà en vigor l’endemà del dia de
la seva publicació en el Butlletí oficial de la província de Tarragona,
començant a aplicar-se el mateix dia i continuant en vigor fins que
s'esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
3.23 TAXA PER LA PRESTACIÓ
POLIESPORTIU MUNICIPAL

DE

SERVEIS

AL

PAVELLÓ

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.o) 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 prestació de
serveis al Pavelló Poliesportiu Municipal, que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Consisteix en la prestació de serveis al Pavelló poliesportiu municipal.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei

general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis del pavelló poliesportiu
municipal.
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit de sol·licitud dels serveis pels
incapacitats, les persones que en tinguin la tutoria o els seus 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 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. Quota tributària
El preus seran els següents:
5.1 PAVELLÓ POLIESPORTIU
Matrícula i braçalet: 25,00 €
Matrícula i braçalet jubilats: 20,00 €
Braçalet: 13,00 € (import a abonar en cas de pèrdua del braçalet obtingut un
cop efectuada la matrícula).
Entrada sala fitnes: 4 €
Entrada d’una activitat dirigida: 4 €
Abonament Individual: 30 € mensuals o 300 € anual
Abonament Gent Gran: 17,5 € mensuals o 175 € anual
Abonament Familiar: 60 € mensuals o 600 € anual
Abonament jubilats: 25 € mensuals o 250 € anual
Lloguer de pista: 20 € mòdul/hora
80 € mòdul/mig dia
120 € mòdul/dia
Cursos:
Taichi 40 € mensuals.
Preparació Física Oposicions 43,75 € mensuals.

5.2 PISCINA MUNICIPAL
Abonament Individual: 30 € temporada (juny-setembre) subvencionat i 45 no
subvencionat.
Abonament Familiar: 85 € temporada subvencionat i 150 no subvencionat.

Jubilats: 5 €
Menors de 5 anys: 0 €
Activitats per jubilats: 15 €
Braçalet: 13 € (import a abonar en cas de pèrdua del braçalet obtingut un cop
efectuada la matrícula)
Entrada Puntual: 8 €
Abonament 7 dies: 16 € subvencionats i 20 € no subvencionats
Abonament 15 dies: 25 € subvencionats i 35 € no subvencionats
Pack 5 entrades només per abonats 15 € (per si necessiten entrades per
familiars no abonats).
Pack 10 entrades només per abonats 30 € (per si necessiten entrades per
familiars no abonats).
Cursets de natació: 30 € quinzenals
Classes Aiguagym: 45 € quinzenals
En cas que es vulgui fer ús de la piscina per primera vegada i s’hagi satisfet
amb anterioritat la matrícula per accés al pavelló, no caldrà abonar la
matrícula de nou.

5.3 TENNIS
Abonats: gratuït
No abonats: 4,00 € (horari diürn)
5,00 € (horari nocturn)
Escola de tennis:
Preu Trimestral.
. Preu abonat: 100€
. Preu no abonat:

125€

5.4 FRONTON
Abonats: gratuït
No abonats: 4,00 € (horari diürn)
5,00 € (horari nocturn)
5.5 PÀDEL
Abonats: 2,00 € en horari nocturn

Bonus abonats: 2,00 € jugador/pista
No abonats:
4,00 € hora/horari diürn
6,00 € hora i mitja/horari diürn
6,00 € hora/horari nocturn
9,00 € hora/horari nocturn
Lloguer pales: 1,50 €
Pot 3 pilotes: 6,00 €
Classes particulars: 25,00 € 1 persona/hora
30,00 € 2 persones/hora
33,00 € 3 persones/hora
1 pack de 10 bons a 20 € només per abonats.
Escola de pàdel:
Preu trimestral.
. Pàdel abonat:
- 1 hora a la setmana:
- 2 hores a la setmana:
. Pàdel no abonat:
1 hora a la setmana:
2 hores a la setmana:

105€
170€

140€
225€

Preu mensual (Juliol i Setembre)
. Pàdel abonat:
- 1 hora a la setmana:
- 2 hores a la setmana:
. Pàdel no abonat:
1 hora a la setmana:
2 hores a la setmana:

35€
60€

45€
70€

Lliga de pàdel (estiu)
Abonats:
No abonats:

20€
25€

Torneig de pàdel (mínim 2 partits)
Abonats:
No abonats:

15€
15€

5.6 SERVEI DE DIETISTA
Dietes per baixar de pes, diabetis, hipertensió, manteniment, baixes
en colesterol, controlades en sal...

1ª Visita, inclou:
- Història dietètica
- Control antropomètric: alçada, pes, perímetre abdominal, tensió.
- Recordatori 24h, Qüestionari de freqüència de consum d’aliments.
- Abordatge dietètic
Durada aproximada 1h. Preu: 10€ Socis, 15€ no socis
2ª visita:
- Recomanacions dietètiques: 10€ socis, 15€ no socis.
- Dieta qualitativa personalitzada: 20 € socis, 25€ no socis (15 dies).
- Dieta quantitativa personalitzada: 35€ socis, 40€ no socis (15 dies)
2ª visita inclou: Control antropomètric, comparativa dieta, entrega de dietes o
recomanacions i explicació.
Article 6. Règim de declaracions i ingrés
En cas de serveis de caràcter reiteratiu, es podrà formar un padró, que
inclourà les variacions produïdes en el padró anterior.
En el cas de les taxes per serveis concrets, l’Ajuntament practicarà la
liquidació en el moment de concedir l’autorització.
El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest
cas s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del
termini de pagament voluntari.
Article 7. 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 en sessió celebrada ------- es
començarà a aplicar l’endemà de la seva publicació, i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial
els articles no modificats restaran vigents.

Vista la proposta d’aprovació, el tenor literal de la qual és el següent:
PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ DE CURSOS
Article 1r. Naturalesa i fonament
De conformitat amb el que es preveu en l’article 41 al 47 del RDL 2/2004, de
5 de març, de les hisendes locals, s’estableix el preu públic per la realització
de cursos o d’activitats formatives gestionats per l’Ajuntament del Morell,
determinant els criteris i les quanties que s’aplicaran per aquest concepte.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic
l’Ajuntament del Morell de cursos per a particulars.

la

realització

per

Article 3r. Subjectes passius
Estan obligats al pagament del preu públic les persones físiques o jurídiques, i
les entitats a les que refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que
sol·licitin la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable, o que es
beneficiïn de la mateixa.
Article 4t. Naixement de l’obligació
L’obligació de pagar el preu públic naix amb l’inici de la prestació dels serveis
o l’activitat. Això no obstant, a títol de dipòsit previ s’ha de fer efectiu el seu
import en el moment de formular la sol·licitud corresponent.
Article 5è. Quantia
1. Per l’establiment dels preus públics a assignar a cada un dels cursos, es
realitzarà informe econòmic en el qual, com a mínim, es posaran de manifest
els següents aspectes: els costos directes per a la seva organització, com el
cost del professorat, el número d’hores, i el nombre d'alumnes o participants.
2. Els cursos que s’impartiran i els seus respectius preus públics que seran
amb caràcter mensual, són els següents:
Preu
Preu
Preu
Preu

públic
públic
públic
públic

curs
curs
curs
curs

Restauració
Llengua catalana
Pathwork
Ball en línia

......................................... 30 EUROS
.................................30 EUROS
..................................... 22,5 EUROS
.......................................... 10 EUROS

3. En cas d’introduir un tipus de curs diferent als anteriors, l’establiment dels
preus públics es fixarà per Junta de Govern Local, i per determinar el cost es
sol·licitaran els informes tècnics necessaris que l’evidencien, donant-se
compte al plenari en la primera sessió que celebri.
4. La Junta de Govern Local, de forma motivada i de conformitat amb l’article
44 del RDL 2/2004, podrà establir descompte o bonificació, en aquells casos
en què es donin circumstàncies socials o econòmiques que així ho aconsellin,
sempre previ informe de serveis social. D’aquestes bonificacions s’informarà a
la Comissió de Benestar social.
5. En tot cas, s’ha de procedir a la publicació al BOPT de cada preu públic
aprovat.
Article 6è Bonificacions

En aquesta Ordenança no s’estableix cap bonificació en el pagament dels
preus públics regulats.
Article 7è Normes de gestió
El pagament es realitzarà, per autoliquidació, en el moment de la inscripció, i
sempre abans de l’inici del mateix. Si bé, el subjecte passiu podrà optar per
pagar de forma fraccionada l’import total, sempre i quan accepte l’opció de
domiciliació dels tots els pagaments. Tant la inscripció com les classes es
duran a terme a les instal·lacions de Centre Cultural, Carrer la Coma, 43760
El Morell.
Si es produeixen sol·licituds d’inscripció una vegada començat el curs, i hi ha
places vacants, el preu serà el mateix sense cap mena de reducció. Si, una
vegada realitzada la inscripció, i abonat el preu públic, es desisteix del
començament o seguiment del curs no es tindrà dret a reemborsament de cap
quantitat, excepte motius de força major degudament apreciats per la Junta
de Govern Local.
No obstant lo anterior, quan per causes no imputables a l'obligat al pagament
del preu, el servei o l'activitat no es presti o desenvolupi, procedirà la
devolució de l'import corresponent.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Preu públic per la venda de gots amb l’escut municipal per a ser
utilitzats en les festes locals
Article 1r. Naturalesa i fonament
De conformitat amb el que es preveu en l’article 41 al 47 del RDL 2/2004, de
5 de març, de les hisendes locals, s’estableix el preu públic per la venda de
gots amb l’escut de l’Ajuntament per a ser utilitzats en les festes locals,
determinant els criteris i les quanties que s’aplicaran per aquest concepte.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la venda per part de
l’Ajuntament del Morell de gots reutilitzables amb l’escut municipal, per ser
utilitzats per part de les empreses o entitats que gestionen barres de beguda
en les festes locals.
Article 3r. Subjectes passius
Estan obligats al pagament del preu públic les persones físiques o jurídiques, i
les entitats a les que refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que

sol·licitin la realització de l’activitat o prestació del servei que constitueix el fet
imposable, o que es beneficiïn de la mateixa.
Article 4t. Naixement de l’obligació
L’obligació de pagar el preu públic naix amb l’inici de la prestació dels serveis
o l’activitat. Això no obstant, a títol de dipòsit previ s’ha de fer efectiu el seu
import en el moment de formular la sol·licitud corresponent.
Article 5è. Quantia
1. Per l’establiment dels preus públics a assignar es tenen en compte els
costos d’adquisició per part de l’Ajuntament, de manera que el preu públic
serà el següent:
Preu Públic gots reutilitzables amb l’escut municipal:

0.33 euros/unitat

Article 6è Bonificacions
En aquesta Ordenança no s’estableix cap bonificació en el pagament dels
preus públics regulats.
Article 7è Normes de gestió
El pagament es realitzarà, per liquidació, en el moment de la sol·licitud del
material.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

DELIBERACIÓ
El regidor Eloi Calbet diu que vam reunir-nos en comissió informativa d’Hisenda per
debatre aquesta proposta. Veníem d’un primer Ple on es va ajornar la votació sobre
aquesta proposta a petició d’UPM. Vam consensuar una sèrie de modificacions per
millorar la proposta i s’ha comptat amb temps suficient per estudiar-la.
El regidor Lluís Navarro diu que va anar molt bé que aquest punt es deixés sobre la
taula i a la comissió informativa es va millorar substancialment la redacció, sobretot
pensant que les taxes es corresponen a serveis públics. El punt 3.28 contempla la
possibilitat que de què algú llogui pel seu ús particular els despatxos o les sales del
pavelló esportiu. Una altra possibilitat seria que algú ho llogui per a dur a terme un
espectacle. Es podria diferenciar el lloguer en funció de quin tipus d’activitat s’hi
dugués a terme, sobretot si és espectacle s’ha de vetllar per la seguretat i
l’ambulància. Valdria la pena fer una reunió de portaveus per modernitzar el
Reglament del pavelló, si cal, i per posar-lo al dia, no fos cas que ens quedéssim en
fals.

El regidor Eloi Calbet diu que, en tot cas, la taxa és una cosa i l’altra el Reglament,
que és positiu si és susceptible de ser millorat. La taxa s’estableix en funció de
l’estudi de costos de la Intervenció i de la proposta consensuada en la reunió que
vam mantenir de dues hores i mitja. Vull agrair la col·laboració de totes les
regidories i de tots els tècnics i treballadors de l’Ajuntament que han fet possible
que la Intervenció fes l’estudi de costos i poder actualitzar les ordenances fiscals.
VOTACIÓ
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de la Corporació per l’art. 52.2.f) del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament adopta per
unanimitat dels presents els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals existents i
l’ordenació i imposició de les noves Ordenances fiscals.
Segon.- Sotmetre a informació pública el següent acord per un període de 30 dies a
comptar des de la publicació del corresponent edicte al BOPT als efectes de la
presentació d’al·legacions que s’estimin adients. En el cas que no n’hi hagin l’acord
esdevindrà definitiu i es procedirà a la publicació íntegra de la modificació
d’ordenances al BOPT.

8. Aprovació, si escau, de la moció per a que es celebri una consulta
popular per decidir la celebració de l’espectacle de vaquetes
Atès que durant molts anys per la festa major d’estiu es realitzen diverses temptes
de vaquetes.
Atès que darrerament hi ha hagut diverses expressions en sentits tan a favor com en
contra d’aquesta celebració amb animals
Atès que es pretén aconseguir unes festes populars i plurals
Atès que entenem que el nostre ajuntament treballa la comunicació i la transparència
Presentem la següent proposta de Moció:
1- Que durant el primer trimestre de l’any 2016 es realitzi una consulta a la
població per tal de determinar si la majoria dóna suport a aquesta celebració
o no.
2- Que, malgrat entenem que el resultat no sigui vinculant, la pregunta sigui
clara i consensuada entre les formacions favorables a la consulta.
Moció que esperem que s’accepti per a una millor gestió municipal.
DELIBERACIÓ
El regidor Lluís Navarro diu que sempre hi ha hagut gent a favor i gent en contra de
què es fes això. Aquest any 2015 hi ha hagut alguna situació de pintades o alguna
situació desagradable no necessària. Un exemple de democràcia és acceptar el
resultat de la consulta. Per exemple, ja s’han realitzat consultes similars a Roses i a
Olot. Consultes populars que estan molt bé sobretot en temes que puguin portar
discòrdia entre la població i també en temes d’actualitat tant a Catalunya com a tot

l’Estat, per qüestions de protecció dels animals. Aquest seria un acte molt democràtic
i transparent i seria molt sa realitzar-lo.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que cap grup polític dels que estem al govern portem
aquesta consulta al nostre programa, però si els ciutadans del Morell presenten
aquesta proposta, l’Ajuntament la valorarà. També vull dir que promoure una
consulta i a la vegada que no sigui vinculant, no ho entenc. Si fem una consulta, ha
de ser vinculant. La pregunta seria ben clara “vaquetes, sí o no”, però a la vegada
hem de ser capaços d’assumir que sigui vinculant.
Per altra banda vull dir que les festes han de ser populars i plurals. El qui vol anar a
vaquetes hi va i el qui no, no hi va. Hi ha diferents actes de festa major per triar. És
una situació que no és nova. Hi ha qui està a favor i hi ha qui no. Aquesta consulta
no estava al programa electoral. I hi ha un informe del Sr. Secretari que va fer
arribar a la Sra. Montserrat Gibert i a la Sra. María del Pilar García Batista on
exposa que si reuneixen les firmes per tirar endavant la consulta, es pot tirar
endavant. Us asseguro que si hi ha les firmes, ho tirarem endavant. Però
l’Ajuntament no ho promourà.
El regidor Lluís Navarro diu que no hi ha festa més popular que la que hagi triat la
majoria del poble. Les pintades a les parets i l’escrit van ser posteriors a les
eleccions municipals i, per tant, no podia ser inclosa una proposta de consulta
popular al programa electoral. El que no puc entendre és que no es posi a la taula
del Ple res que no estigui al programa de les dues formacions polítiques que formen
l’equip de govern.
Que ho demani el poble? Ja ho està demanant perquè el grup polític d’UPM
representa el 36% de la població. Em sembla que la Llei diu que aquestes consultes
no obliguen legalment i per això ho deixem obert. Però demanem que s’accepti el
resultat. Tant si surt una cosa com una altra sabem que hi ha a gent que li sabrà
greu, però serà una decisió popular.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que vostè ho portava al seu programa i posem moltes
coses al Ple del seu programa. I quan parla del 36% de la població, el que no pot
fer és adjudicar-se un vot que no tenim, ni els uns ni els altres, perquè hi ha un
20% de persones que no van votar.
El regidor Lluís Navarro diu que aquest és el discurs del Mariano Rajoy.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que aquest percentatge de votació que no va anar a
votar no ens els podem assignar ni tu ni jo. Si hi ha les firmes de la gent que ens
demana que fem la consulta, l’Ajuntament ho recolzarem. Però des de l’Ajuntament
no ho tirarem endavant sense aquestes signatures.
De pintades sempre n’hi ha hagut, tot i que d’actes vandàlics com enguany no, i de
pintades que anessin dirigides a persones tampoc. Si em dius que sou el 36%, aneu
a buscar les firmes d’aquest 36% i ho tirarem endavant. Però al mateix equip de
govern hi ha a qui li agrada les vaquetes i a qui li agraden les sardanes com jo.
El regidor Albert Roig diu que això demostra poca voluntat política i falta de
democràcia.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que falta de democràcia no, a aquest mateix equip de
govern hi ha qui li agrada i qui no i si hi ha les signatures, la consulta es farà.
El regidor Albert Roig diu que queda molt clar.

El regidor Lluís Navarro diu que vull recordar que el vot és individual i que hi ha
suficient garantia perquè cada regidor pugui exposar el seu sentit de vot. Si la gent
ho demana i es reuneixen les firmes, no sé quantes en voldria l’Alcalde, però
nosaltres representem el 36% dels vots.
VOTACIÓ
Per tot això, la moció no s’aprova amb els vots a favor dels regidors del grup
municipal d’UPM – AM, els vots en contra dels regidors presents del grup municipal
de CiU i els vots en contra dels regidors del grup municipal del PSC.

9. Precs i preguntes
9.1 El regidor Lluís Navarro diu que té una pregunta per la regidora de Cultura. El Ple
d’1 d’octubre de 2015 va acordar donar suport al Correllengua i fer-ho extensiu a
l’àrea d’Educació i a les AMPA. Ha passat el 2015 i no s’ha fet. És un acord del Ple i
no s’ha complert.
La regidora Judit Fernández respon que el que vam acordar no era fer-ho nosaltres,
sinó promoure-ho. Vam pensar que al 2015 ja no quedava temps per fer-ho.
El regidor Lluís Navarro diu que hi havia dos mesos per fer-ho.
La regidora Judit Fernández diu que qui ha de fer el Correllengua és la gent i les
associacions, amb qui vam parlar per fer-ho.
La regidora Victoria Eugenia Grau diu que es va parlar amb les AMPA, excepte la de
l’institut, per promoure-ho per la Setmana Cultural. No s’ha volgut fer abans, perquè
pel mig ja hi ha molts actes, com els de Nadal.
La regidora Judit Fernández diu que ho mourem perquè el 2016, si les associacions
volen, es faci.
El regidor Lluís Navarro diu que cal tornar-ho a aprovar, perquè la proposta anterior
era pel 2015 i si no ho aprovem el primer trimestre del 2016, no es farà.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que la proposta tenia dos apartats i un era l’adhesió, que
ja s’ha fet. Abans ho tirava endavant l’Embruix, cada any hi ha participat i si enguany
no s’ha participat ho han de corregir.
El regidor Lluís Navarro diu que el període per fer-ho és de juny a novembre. Si ho
fem amb la Setmana Cultural, ja no l’estem fent.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que són actes diferents.
El regidor Lluís Navarro diu que l’escola hi podria jugar un paper molt important si el
claustre de professors hi està d’acord. Aquest any és veritat que hem tingut moltes
eleccions i hi ha hagut molt trasbals, però és important que aquestes coses les
seguim fent.
9.2 El regidor Albert Roig diu que sembla ser que al pavelló hi ha noves màquines
expenedores. Volem saber el procés que s’ha seguit per posar-les.

El regidor Alberto Ortega diu que vam demanar un pressupost i de moment s’han
col·locat provisionalment com a prova.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que Disbesa ha col·locat aquestes màquines al pavelló
com un favor.
El regidor Albert Roig diu que em consta que a l’estiu hi havia un pacte mig verbal
relatiu a què les màquines es desconnectarien o es deixarien sense ús. S’ha tingut en
compte amb aquestes noves màquines?
El regidor Alberto Ortega diu que aquestes màquines estan en prova i no és segur
que a l’estiu hi siguin.
9.3 El regidor Lluís Navarro felicita les festes a tots els regidors, al Sr. Alcalde i al Sr.
Secretari a qui els demana que ho facin extensiu a tot el personal administratiu i
desitja que el 2016 el Ple adopti els acords més favorables possibles pel poble.
L’Alcalde Pere Guinovart desitja una entrada d’any nou i desitja que l’any vinent la
gent que està per damunt nostre pugui acordar tot el necessari per tirar endavant els
anhels del nostre poble i si no és així que s’iniciï una nova etapa en un 2016 que serà
molt complicat, sobretot per les Administracions Locals, que ja fa quatre mesos que
no tenen interlocutors al Govern i que mentrestant han de suportar una forta càrrega
financera. Des de l’Administració Local molts Ajuntaments s’ho passen molt
malament i moltes empreses vinculades a l’Administració Local també s’ho estan
passant molt malament.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21:10 hores i d’ella s’estén la present acta
del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.

Pere Guinovart Dalmau
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

