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

12/2015
25 de novembre de 2015
Extraordinari
20:05 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Pere Guinovart Dalmau
Eloi Calbet Ferran
Susanna Ferré Bové
Maria Jesús Valldosera Gasull
Judit Fernández Llerena
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Maria Carmen Verderas Vidal
Josep Maria Garriga Barberà
Victoria Eugenia Grau Portabales
Ha excusat l’assistència:
Albert Ortega Royo
Secretari:
Xavier Tardiu Bonet

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals 1/2015
2. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 5/2015
3. Aprovació, si escau, de les bases de la 2a Beca de Recerca i Investigació
Local del Morell
4. Sorteig per designar els membres de les meses electorals per a les
eleccions generals 2015

Al poble del Morell, essent el dia 25 de novembre de 2015 a les 20:05 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 par 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 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.

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
Tipus
Béns immobles urbans
0,67
Béns immobles rústics
0,49
Béns immobles de característiques especials 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 25 de
novembre de 2015 començarà a regir el dia 1 de gener de 2016, 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.
De 12 a 15 h.

5,16 €/diaris
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
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 28,00 €/anuals
Disposició final

28,17
14,09
14,09
28,17

€/
€/
€/
€/

mensuals
mensuals
mensuals
mensuals

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 2 de maig de 2001, ha estat modificada per Ple de data 25 de
novembre de 2015, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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 €
Espai jove: 10,30 €
Colònies urbanes:
Acollida d’un hora per setmana: 5,16 €
Casal per setmana: 36,12 €
Menjador per setmana: 31,99 €
Menjador dia esporàdic: 7,22 €

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
26 de setembre de 2006, ha estat modificada per Ple de data 25 de novembre de
2015, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.

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 mitja de veu pública,
pregoner i a través del servei de difusió digital “El Morell App” i portal web
corporatiu.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 2 de novembre de 1998, ha estat modificada per Ple de data 25
de novembre de 2015, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

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 pagament s’ha de fer per domiciliació bancària, i 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 per Ple de data 25 de novembre de 2015,
entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.

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 pagament s’ha de fer per domiciliació bancària, i 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 per Ple de data 25 de novembre de 2015,
entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
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 pagament s’ha de fer per domiciliació bancària, i 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 per Ple de data 25 de novembre de 2015,
entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
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 per Ple de data 25 de novembre de 2015,
entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
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 per Ple de data 25 de novembre de 2015,
entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
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 la realització per l’Ajuntament del
Morell de cursos per a particulars.
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 podran 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 ...................................................... 30 EUROS
Llengua catalana..................................................30 EUROS
Pathwork .................................................... 22,5 EUROS
Ball en línia........................................................ 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.
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.
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. 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.

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.

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.
DELIBERACIÓ
El regidor Eloi Calbet diu que el passat dilluns es va celebrar la comissió informativa
d’Hisenda on es pretenia posar sobre la taula aquesta modificació d’ordenances
fiscals. En van seguir algunes apreciacions que valorem positivament.
Pel que fa a la modificació de l’IBI, l’equip de govern tenia el compromís pel 2016
de mantenir els costos de cara a les famílies en aquest import. Per això baixem en
0,1 punts el tipus de gravamen, passant de 0,77 a 0,67. La darrera revisió
cadastral que es va fer sobre tots els immobles va assolir un increment notable en
la gran majoria dels immobles; en una revisió de caràcter general s’aplica un
coeficient reductor durant 10 anys que es va reduint 0,1 punts cada any fins a
desaparèixer. Davant d’aquesta situació, l’equip de govern ha pres el determini de
rebaixar el tipus de gravamen que implicaria una estabilitat en la imposició.
Respecte als béns immobles de característiques especials hi havia el dubte a la
comissió informativa si algun immoble està en aquesta categoria al municipi. Ho
hem revisat i no n’hi ha cap.
L’Ajuntament deixarà d’ingressar per aquesta rebaixa en l’IBI 68.000 euros.
La revisió àmplia de taxes i de les ordenances fiscals en vigor ha estat consensuada
àmpliament amb l’equip de govern. Vull donar gràcies al personal al servei de
l’Ajuntament del Morell que aplica aquestes ordenances i als regidors delegats per
la feina feta. S’ha incorporat l’apreciació que va fer el regidor Lluís Navarro d’UPM
sobre les hores de la llar d’infants. Vam traslladar la proposta a la Viky, la regidora
d’Ensenyament, que ho va fer extensiu a la Marta, la regidora de la Llar d’infants, i
sí que es va acceptar afegir l’hora espontània de 8:00 a 9:00. La resta
d’ordenances fiscals incorporen petites modificacions per ajustar a les necessitats
reals de les diferents àrees de l’Ajuntament.
El regidor Josep Lluís Navarro diu que és cert que la comissió informativa d’Hisenda
que vam celebrar dilluns vam estar parlant-ne una hora, però no vam poder
profunditzar en totes les modificacions perquè aquest document se’m va entregar
en el mateix moment de la reunió.
Al fer la reunió amb temps tan just respecte al Ple, a l’arribar a casa sortint de la
reunió ja em vaig trobar la convocatòria del Ple. Amb el poc temps que vaig
disposar em vaig posar en contacte amb el grup, però ja no vam tenir temps de
valorar-ho.
Amb el poc temps que hem disposat, hem detectat alguna cosa que voldríem
modificar. Concretament es proposta que els aplaçaments de tributs siguin
domiciliats en entitat bancària. És fàcil que les persones que requereixen d’un

aplaçament o d’un fraccionament tinguin els comptes corrents a zero o en números
vermells i no es pugui recaptar res precisament per la domiciliació bancària.
Justament aquestes persones els hi va bé venir aquí i hauríem de facilitar el
pagament.
En qualsevol cas, voldríem profunditzar una mica més i per això si es sotmet a
votació votarem en contra, però el que demanem es que quedi sobre la taula.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que aquest és un tema de modificació d’ordenances
fiscals i és important que tothom ho pugui valorar. Per mi no hi ha cap inconvenient
en retirar-ho.
La precipitació en entrar-ho a Ple ha vingut donada perquè sense taxes no hi ha
pressupost i l’Anna ens va demanar d’entrar-ho a Ple.
El regidor Eloi Calbet diu que hi ha dues ordenances més sobre la taula de la
Interventora per portar al proper Ple.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que s’aprovarà en un nou Ple.

VOTACIÓ
No es produeix.

2. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 5/2015
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 23 de novembre s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdits extraordinaris
com a conseqüència de majors despeses que s’han previst realitzar per a aquest
exercici econòmic, sense que es puguin demorar al proper, pels quals el crèdit que
existeix és insuficient i no ampliable, i considerant que es disposa dels mitjans de
finançament que es preveuen a la legislació vigent.
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient
de suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant anul·lacions o baixes dels
crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb
subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdits extraordinaris:
Aplicació

Nom

Proposta
d’ampliació

Consignació
definitiva

1.110,00

1110,00

3/165/609.00 Inversió
Enllumenat 0,00
campanar

12.000,00

12.000,00

6/450/609.00 Inversió jardineres

15.500,00

15.500,00

2/326/625.00 Inversió
música

Consignació
inicial
escola 0,00

0,00

2/ Suplements de crèdit:
Aplicació

Nom

13/338/226.10 Festes
General

Consignació
inicial
populars: 232.000,00

Proposta
d’ampliació

Consignació
definitiva

40.000,00

272.000,00

4/342/212.05

Edificis
i
altres 36.000,00
construccions: Pavelló

7.000,00

43.000,00

4/340/226.16

Despeses
esportius

monitors 20.000,00

6.000,00

26.000,00

1/170/227.12

Conveni UPC: Estudi 17.000,00
qualitat aire

1.271,00

18.271,00

3/920/210.00

Infraestructures
i 76.328,61
bens
naturals:
General

10.000,00

86.328,61

3/920/221.10

Productes de neteja i 21.528,95
acondicionament

7.000,00

28.528,95

8/330/212.10

Edificis
i
altres 20.975,40
construccions: Centre
Cultural

3.000,00

23.975,40

1/912/226.01

Atencions
protocol·làries
representatives

10.000,00

8.000,00

18.000,00

14/171/210.02 Infraestructures
i 90.000,00
bens naturals: parcs i
jardins

7.720,00

97.720,00

15/334/226.02 Publicitat
propaganda

8.000,00

47.000,00

35.524,34

395.446,69

700,00

4.700,00

17.000,00

28.350,00

6/164/622.08

Construcció
municipal

2/321/219.01

Edificis
i
construccions:
infants

i

i 39.000,00
tanatori 359.922,35
altres 4.000,00
Llar

11/231/212.02 Edificis
i
altres 11.350,00
construccions: Centre
dia
Finançament que es proposa:

Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Aplicació

Nom

Consignació
inicial

Proposta de Consignació
baixa
definitiva

1/920/100.00 Retribucions bàsiques 105.000,00
òrgans govern

10.000,00

95.000,00

1/920/121.00 Retribucions
complementàries

35.000,00

133.562,50

168.562,50

funcionaris
1/920/130.00 Retribucions bàsiques. 965.000,00
Laboral fix

90.000,00

875.000,00

1/920/131

Retribucions bàsiques. 159.765,44
Laboral temporal

22.000,00

137.765,44

1/920/16000

Quotes
social

22.825,34

446.782,03

seguretat 469.607,37

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost
de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous
o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article
175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que
s’estableixen al precepte de referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència
del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
DELIBERACIÓ
El regidor J. Lluís Navarro diu que repetiré el mateix missatge que a l’altre punt. A
més, a la comissió informativa d’Hisenda no en vam ni parlar d’aquest punt.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que una cosa és les ordenances fiscals i l’altra és això,
que hi ha 48 hores des de la convocatòria per treballar i després va a Ple. Ho diu la
Llei.
El regidor Lluís Navarro diu que també requereix un temps. Tot i que tenim llibertat
de vot interna en el nostre grup, no hem tingut temps de parlar-ho. Per això el
Josep Maria, que és qui s’ho ha pogut mirar amb més deteniment, vol fer unes
preguntes que ni me les ha comentat a mi.
El regidor Eloi Calbet diu que passem directament a les consultes.

El regidor Josep Maria Garriga diu que vol fer unes preguntes al Secretari sobre
aquesta proposta.
El Secretari demana permís a l’Alcalde per intervenir en el Ple, obtingut el qual,
respon que des de què es va canviar la classificació de l’Ajuntament del Morell ja no
assumeix la responsabilitat de la Intervenció i, per tant, aquesta proposta ha estat
elaborada per la Interventora i no pel Secretari, motiu pel qual no pot respondre a
les preguntes que li anava a dirigir.
El regidor Josep Maria Garriga diu que llavors dirigeix les preguntes al regidor Eloi
Calbet. He revisat aquesta modificació de crèdit i les anteriors i la consignació inicial
no em surt. A l’anterior modificació de crèdit ja hi havia un error, pel qual l’Anna
Moragues es va disculpar.
Però és que ara trobem altra vegada diferències en les consignacions, d’entre les
quals hi ha la d’atencions protocol·làries i representatives i la d’edificis i altres
construccions – llar d’infants. Hi ha xifres que no quadren en la modificació de
crèdit.
Per altra banda, veiem que la modificació de crèdit que es proposa és la 5/2015 i
havent revisat les modificacions sotmeses al Ple veiem que ens falta la 1/2015 i la
3/2015.
El regidor Eloi Calbet diu que les modificacions que li falten són les que han estat
aprovades per Decret d’Alcaldia. La meva tasca de regidor d’Hisenda ha estat fer
les propostes d’ampliació de les partides pressupostàries. Per tant, ho consultaré
amb la Intervenció, que és qui ha redactat la proposta. Em sorprèn que hi hagi
aquestes diferències, però pot ser que hi hagi un error en la consignació inicial. En
qualsevol cas, la columna del mig, que és la de les modificacions, és la que portem
a aprovar.
El regidor Lluís Navarro diu que a la partida 3/920/221.10 es pretén donar d’alta
7.000 euros quan en una anterior modificació de crèdit ja es va ampliar aquesta
partida i es va dir que tindríem productes de neteja per dos anys.
A la partida 4/340/226.16 s’incrementa la despesa en monitors esportius en 6.000
euros. Voldria saber si és que hi ha més monitors o si és que els que hi ha cobren
més.
Però clar, hi ha el problema dels imports de les consignacions inicials que no lliguen
amb els imports de les modificacions de crèdit anteriors. Si no se’ns pot donar
resposta no podem votar a favor.
El regidor Eloi Calbet diu que és possible que hagi estat un error, tots som humans i
ens podem equivocar. Transmetré aquest neguit a l’Anna, la Interventora.
Pel que fa a la partida de neteja sí que hi ha un suplement; la revisió del
pressupost ens ha fet entendre que aquesta partida no estava ajustada a la
necessitat real del municipi. Vam fer el càlcul de la despesa d’acord a les
necessitats que ens ha traslladat la brigada municipal.
La despesa dels monitors esportius ve donada per l’ampliació del calendari
d’activitats dirigides al pavelló que s’ha fet des de la regidoria d’Esports, amb més
horaris, activitats i flexibilitat per donar resposta al que demanava la ciutadania.

El regidor Lluís Navarro pregunta si es refereix a monitors que no estan en plantilla.
El regidor Eloi Calbet respon que es tracta de monitors contractats per una
empresa. Només n’hi ha dos, em penso, que estan en plantilla de personal de
l’Ajuntament. La resta són contractats per una empresa. Aquests canvis han
afavorit un increment d’usuaris al pavelló esportiu en les diferents hores, però la
consignació de la partida no era adequada.
El regidor Lluís Navarro diu que a la modificació de crèdit ja vam detectar un error
quan es donaven de baixa 15.720 euros que enlloc de restar s’havien sumat. Ho
vam detectar i es va esmenar. Ara també trobem un error en la consignació inicial.
Si no estem en disposició d’aclarir de si es tracta d’un error o no, trobem que és
estrany votar això.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que en les 48 hores des de què es convoca el Ple fins
es celebra s’havien d’haver plantejat aquestes qüestions a qui ha redactat la
proposta. Si hi ha algun aclariment o algun tema tècnic ja es donarà resposta, però
s’ha de votar perquè no hi ha cap increment del pressupost i només es tracta d’una
modificació entre partides.
El regidor Albert Roig pregunta com es calculava aquest augment. A partir d’una
consignació inicial que és errònia?
L’Alcalde Pere Guinovart respon que en un pressupost totes les partides poden ser
errònies, per això es diu pressupost. És una previsió. I en aquesta modificació de
crèdit, a més, hi ha partides noves que no s’havien previst inicialment.
El regidor Lluís Navarro diu que és evident això, però el que el regidor Albert Roig
planteja és una altra cosa. És que si estem finalitzant l’exercici, a les modificacions
de crèdit hem anat variant la quantitat pendent de gastar, però si aquesta és
errònia i hi ha un error de seguiment de sumes i restes al llarg de l’any, aprovarem
algo erroni. Amb quina base es fa la modificació de crèdit? Amb la base errònia o
amb la base bona?
El regidor Eloi Calbet diu que la redacció la fa l’Anna, la Interventora, és
competència seva. Però vull afegir que les modificacions de crèdit les calculem amb
el pressupost real, no l’inicial, sinó el realment executat fins a la data. Les
propostes d’ampliació són correctes, però sí que és cert que tenim el dubte si
aquesta taula que ha redactat la Sra. Interventora és correcta o no. Ho hem de
revisar.
El regidor Josep Maria Garriga llença al regidor Eloi Calbet els documents que
contenen el pressupost i diu que aquí hi ha el pressupost i no quadra, per exemple
a la partida de la llar d’infants o a la partida del Centre Cultural.
El regidor Eloi Calbet diu que la proposta de modificació de crèdit afecta només a la
columna del mig. Si bé és cert que hi poden haver errors en la consignació inicial,
no afecta la proposta d’increment i ens ho mirarem.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que no es proposa cap increment del pressupost i per
això procedirem a votar.
VOTACIÓ

Per tant, el Ple de l’Ajuntament del Morell, amb cinc vots a favor dels regidors del
grup municipal de CiU, un vot a favor de la regidora present del grup municipal del
PSC i quatre vots en contra dels regidors del grup municipal d’UPM-AM, adopta els
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris número
5/2015 que cal finançar mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits de partides
de despeses, del pressupost vigent de la Corporació.
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de
la província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.

3. Aprovació, si escau, de les bases de la 2a Beca de Recerca i Investigació
Local del Morell
D’acord amb el Títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els Ajuntaments poden
atorgar subvencions i ajuts, d’acord amb l’activitat de foment i promoció d’activitats
socials i econòmiques.
Atès que en el pressupost vigent figura una partida destinada a fomentar la recerca
històrica local.
Vista la proposta de bases per regular la convocatòria de concurs públic per a la
concessió de la 2a beca de recerca històrica del Morell, el tenor literal de la qual és
el següent:
2a BECA DE RECERCA I INVESTIGACIÓ LOCAL DEL MORELL
Bases
Aquesta beca, de caràcter bianual, té com a objectiu el foment de la recerca en el camp de la
història en l’àmbit del Morell.
1. Característiques
La beca s’atorgarà al millor projecte d’investigació inèdit sobre el període comprés entre la IIa
República, la Guerra Civil i els anys posteriors a la finalització d'aquesta (repressió franquista i
primers governs franquistes).
2. Candidats/es
Poden optar-hi totes les persones a títol individual o col·lectiu, que presentin un projecte
d’investigació d’acord amb aquestes bases. En cas de tractar-se d’un col·lectiu sense
personalitat jurídica, caldrà designar un responsable de l’equip, el qual serà el destinatari de la
dotació. Els candidats i candidates no poden incórrer en cap de les circumstàncies que
impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb l’article
13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
3. Sol·licituds i documentació
Els candidats han de trametre la seva sol·licitud al registre general de l’Ajuntament del Morell o
en qualsevol de les formes que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,

de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú,
adjuntant-hi la següent documentació:
- Fotocòpia del DNI o qualsevol altre document acreditatiu de les dades personals i currículum
vitae del/s sol·licitant/s. En el cas de projectes col·lectius caldrà indicar el nom d’una persona
responsable o representant del grup i aportar el currículum vitae de cadascun dels membres
d’aquest col·lectiu.
- Manifestació expressa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
- Projecte de treball, on es formulin els objectius que es volen assolir, una justificació de la
importància de la recerca que es proposa, un esquema del contingut del treball, les fonts, la
bibliografia i la metodologia a utilitzar. L’extensió ha de ser d’un mínim de 6 cares de foli i un
màxim de 12.
- Breu currículum de la persona/es que desenvoluparan el treball.
- El compromís de lliurar el treball definitiu dins el termini establert.
En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà per escrit
al sol·licitant perquè s’esmeni o es complementi en un termini no superior a 10 dies hàbils, amb
l’advertiment que, si s’incompleix el termini esmentat, s’arxivarà la sol·licitud sense cap tràmit
posterior. La nova documentació que s’aporti s’haurà de presentar també al registre general de
l’Ajuntament del Morell o en qualsevol de les formes que determina l'article 38.4 de la Llei
30/1992.
Les sol·licituds es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la província de Tarragona i fins 30 dies posteriors (ambdós inclosos), al
registre general de l’Ajuntament el Morell o en qualsevol de les formes que determina l'article
38.4 de la Llei 30/1992.
4. Lliurament del treball
La durada de la beca serà d’un any a partir de la data de la seva concessió. El termini màxim
per a la presentació del treball enllestit és el dia 1 de març de 2017. Si el jurat ho creu oportú,
vistes les directrius del treball i la feina feta, i a petició de l’autor abans de la finalització del
termini inicial, podrà prorrogar fins a 30 dies naturals la data de lliurament del treball enllestit.
Caldrà lliurar tres exemplars del treball definitiu en suport paper i també en suport electrònic.
5. Condicions i desenvolupament del treball
a) El projecte s’ha de presentar en català, mecanografiat a doble espai, a doble cara, imprès en
fulls DIN A4. Aquest projecte, del qual s’hauran de presentar tres exemplars, tindrà un mínim de
sis cares de foli i un màxim de dotze.
b) Sis mesos després de l’adjudicació de la beca, el beneficiari/ària haurà de presentar al
registre general de l’Ajuntament del Morell una memòria resum que reflecteixi l’estat de la
investigació amb l’objectiu de valorar el seu desenvolupament. El jurat estarà capacitat per fer
les valoracions necessàries i, fins i tot, suspendre la investigació si ho considera oportú.
6. Composició del jurat
El jurat estarà format per un mínim de tres vocals designats lliurement per l’alcalde del Morell,
d’entre professionals, professors i investigadors de reconegut prestigi en el camp objecte
d’aquesta beca.
El jurat podrà demanar informació complementària, així com convocar l’aspirant per comprovar
la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-li la modificació i/o ampliació
del projecte.

El jurat nomenarà un director per tal d’assessorar i seguir l’evolució del treball i fer les
indicacions corresponents.
7. Criteris a valorar pel jurat
El jurat valorarà especialment els següents aspectes dels projectes que es presentin:
- ajustament de la temàtica proposada
- aportació de noves dades de recerca local que permeti conèixer noves fonts documentals o
modificar la interpretació tradicional
- la coherència i la viabilitat del projecte
- solvència científica suficient
- originalitat de l’enfocament
- la qualitat literària
- que el treball final es pugui publicar en el marc de la col·lecció Història i Patrimoni. Per tant, es
valorarà que sigui un treball de caràcter divulgador i que incorpori moltes imatges per reforçar
el text i fer-lo més amè.
El jurat es reserva el dret a declarar deserta la beca i és competent per a resoldre qualsevol
eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.
8. Veredicte del jurat
El veredicte del jurat es farà públic durant els 30 dies posteriors a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
9. Propietat dels treballs, drets d’autor i edició
Els drets inherents a la publicació del treball passaran a l’Ajuntament del Morell, qui, fent
menció del nom de l'autor/a, es reservarà el dret d’edició i publicació del treball complet o en
forma abreujada, si ho creu convenient, en el termini màxim de cinc anys des del lliurament del
treball final. L'autor/a es comprometrà a adequar els originals del treball - si convingués- i
supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementàries. No obstant això, si un cop
transcorreguts cinc anys el treball no s’hagués publicat, o no se n'hagués començat el procés
de publicació, l'autor/a podrà disposar-ne lliurement i publicar-lo pel seu compte, fent constar
específicament que el treball ha estat elaborat gràcies a la Beca de Recerca i Investigació Local
del Morell, i en lliurarà deu exemplars a l’Ajuntament del Morell.
L’import de la beca es considera com a compensació, per part de l’Ajuntament, dels drets de
reproducció, distribució i venda del treball, en forma de llibre o qualsevol altre suport, i la cessió
dels drets d’explotació comercial en llengua catalana o qualsevol altra llengua i per l’àmbit
territorial de tot el món, incloent-hi també la cessió dels drets d’explotació a tercers per a la
primera edició.
Els projectes no seleccionats pel jurat podran ser retirats a l’Ajuntament del Morell durant el
període d’un mes a partir del dia de l’emissió del veredicte. Si passat aquest termini no han
estat reclamats i retirats personalment o mitjançant una persona acreditada, restaran en poder i
propietat dels organitzadors de la beca i podran ser eliminats si es troba escaient.
Els projectes no seleccionats poden presentar-se en d’altres convocatòries d’aquesta beca.
10. Incompliment de condicions
La no execució del treball en el termini convingut, els informes desfavorables en la realització
del treball o l’incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors
significarà l’exclusió del dret de participació o bé, si és el cas, l’anul·lació per part de
l’Ajuntament del Morell de l’adjudicació de la beca, amb el benentès que si s’ha abonat alguna
quantitat a compte a l’autor o autors l’Ajuntament del Morell podrà requerir el reintegrament dels

imports cobrats, així com totes les conseqüències derivades de la normativa general de
subvencions.
11. Dotació
La beca, que es concedirà a un sol projecte, està dotada amb 2.500 €, import que es farà
efectiu en dos lliuraments de 1.250 € a través de transferència bancària: el primer en el moment
de la concessió de la beca, i la resta una vegada lliurat el treball finalitzat i després que el
director nomenat pel jurat n’hagi dictaminat la qualitat.
12. Òrgan instructor
Als efectes del que disposa l’article 48.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, es designa com a òrgan instructor
a la Secretaria de l’Ajuntament del Morell per a la preparació i adjudicació de la beca i a la
Intervenció de l’Ajuntament del Morell pels efectes i fiscalització de la beca.
13. Acceptació de les bases
El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l'acceptació d'aquestes
bases.
L’organització es reserva el dret de modificar-les si ho exigís una causa justificada i d’interpretar
aquelles qüestions que es puguin suscitar i que no hi estiguin expressament contemplades.
14. Principis ètics i regles de conducta
De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis ètics i les regles de
conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries de la subvenció:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
c) La transparència de les activitats finançades pel sector públic.
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris
públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o les regles de comportament
establertes pel codi de conducta.
e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat o càrrec públic, o sobre
funcionari públic o altre empleat públic, per obtenir una actuació en benefici propi o de tercer,
respectant absolutament la seva actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos, per qualsevol incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti el deure
d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en l’informe sobre assumptes públics en
els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball.
f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les
finalitats per a les quals s’han concebut.
g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.
h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’interès públic, sense obtenir
cap avantatge propi ni aliè.
i) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis que presti i el compliment dels drets
dels usuaris.
j) La bona fe.
k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o a funcionari públic
o altre empleat públic, per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.
l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions de manera
deshonesta.
m) El compromís de proporcionar informació actualitzada i no enganyosa en l’actuació
comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada posteriorment.

n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d’incompliment de les
obligacions legals establertes o pel codi de conducta.
15. Normes supletòries
Per tot allò no previst a aquestes bases, serà d’aplicació el que disposa l’articulat bàsic de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 118 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals i normativa concordant.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que es torna a presentar al Ple la beca de recerca i
investigació local. La primera convocatòria es va dedicar a la Granja i ara l’objecte
d’estudi seria la II República, la Guerra Civil i la repressió franquista al Morell.
No obstant, proposo introduir una modificació a la base 5a de la proposta. On diu
“El jurat estarà capacitat per fer les valoracions necessàries i, fins i tot, suspendre
la investigació si ho considera oportú.” Ha de dir “El director del jurat estarà
capacitat per fer les valoracions necessàries i, fins i tot, suspendre la investigació si
ho considera oportú.”
El regidor Lluís Navarro afirma que llegint les bases la sensació que li produeix és
que la persona que ha de guanyar la beca ja està triada. Ens sembla molt bé que es
facin aquestes beques. També ens sembla molt bé el tema triat. Però ens agradaria
participar de la tria de les persones nomenades per formar part del jurat. Seria més
democràtic i transparent.
En segon lloc, la dotació econòmica per un treball d’aquest tipus no sabem si està
dins dels paràmetres habituals, potser sí. Però ens sembla excessiu lliurar de cop el
50% de la beca al principi de tot, considerem que és molt i potser seria millor ferho en tres fases.
I perquè el procés de selecció fos el més ampli possible, voldríem que es fes ressò
entre els diaris de la zona, com el Diari Més, el Diari de Tarragona o el Vallenc i
també es contractessin falques publicitàries en alguna emissora d’àmbit comarcal,
com la de la Selva del Camp.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que aquesta és la segona vegada que es porta a Ple
aquesta beca. Es va aprovar per unanimitat la primera i el redactat és idèntic. No
s’ha modificat res i no entenc el perquè del desacord.
El regidor Lluís Navarro diu que és per millorar-ho.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que no té massa sentit ni lògica canviar-la. Presentem
una beca que volem que sigui lo més pura possible i em dol molt que es digui que
s’ha fet perquè la guanyi una persona ja triada. Aquesta beca té el mateix redactat
que la beca Xavi Catà i en aquella només s’hi ha presentat dues propostes. Tan de
bo se n’haguessin presentat més, però només se n’han presentat dues. No obstant,
si no hi ha cap problema amb el pagament fraccionat del 33% de la beca en tres
pagaments ho parlarem amb el Quim Nolla i ho tirarem endavant. La difusió ja la
fem. I si voleu participar en la tria dels membres del jurat no hi tinc cap
inconvenient. Per tant, acceptem les propostes de modificació plantejades.
Procedim a votar?
El Secretari demana autorització a l’Alcalde per intervenir en el Ple, obtingut el qual,
diu que al modificar-se el text proposat sense que els regidors del grup municipal

d’UPM hagin presentat un redactat alternatiu, s’adopta un acord pel qual no existeix
un redactat definitiu. Com comprendran, amb el poc temps que s’ha produït entre
la presentació d’una proposta de modificació sense cap redactat i l’acceptació de la
mateixa, no ha estat possible que amb una mà aixequi acta i amb l’altra redacti una
modificació en base al que s’ha dit. Per tant, haurien de presentar un text alternatiu
perquè es sotmeti a aprovació del Ple.
L’Alcalde pregunta al Secretari si no es pot aprovar ara la beca i redactar
posteriorment les modificacions.
El Secretari respon que l’actuació adequada seria la que ha descrit. Si el Ple vol fer
un acte de fe autoritzant al Secretari a donar una nova redacció a la beca amb el
que aquí s’hagi acordat, no és una tessitura amb la qual m’hi senti gaire còmode.
El regidor Eloi Calbet diu que farem aquest acte de fe.
El Secretari diu que l’òrgan sobirà és el Ple i jo no hi tinc res més a dir.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer.- Autoritzar al Secretari de l’Ajuntament del Morell perquè redacti les
esmenes acordades pel Ple a les bases de la 2a Beca de Recerca i Investigació Local
del Morell.
Segon.- Exposar-les al públic pel termini de 30 dies. Transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagi presentat cap al·legació, les bases esdevindran definitives
sense necessitat de cap altra aprovació.
Tercer.- Obrir simultàniament la convocatòria per a la presentació de sol·licituds a
partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la província
de Tarragona i fins 30 dies de la seva publicació (ambdós inclosos), al registre
general de l’Ajuntament del Morell, i a reserva de l’aprovació definitiva de les
esmentades bases.

4. Sorteig per designar els membres de les meses electorals per a les
eleccions generals 2015
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del
règim electoral general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de
les meses electorals que s’ha de constituir el dia 20 de novembre, per a les
eleccions generals 2015, convocades pel Reial decret 977/2015, de 26 d'octubre.
A aquest efecte i a manca d’equipament informàtic a la Sala d’Actes, els membres
del Ple, així com el Secretari, es desplacen al despatx d’aquest darrer per tal de
realitzar el sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions
Generals 2015 mitjançant el programari informàtic.
Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han
d’exercir els càrrecs que per a cadascuna s’indica.

SECCIÓ: 1

MESA: A

TITULARS:
PRESIDENT:
1R VOCAL:
2N VOCAL:

DNI
DNI
DNI

SUPLENTS:
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

PRESIDENT:
PRESIDENT:
1R VOCAL:
1R VOCAL:
2N VOCAL:
2N VOCAL:

SECCIÓ: 1

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
MESA: B

TITULARS:
PRESIDENT:
1R VOCAL:
2N VOCAL:

DNI
DNI
DNI

SUPLENTS:
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

PRESIDENT:
PRESIDENT:
1R VOCAL:
1R VOCAL:
2N VOCAL:
2N VOCAL:

SECCIÓ: 2

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
MESA: A

TITULARS:
PRESIDENT:
1R VOCAL:
2N VOCAL:

DNI
DNI
DNI

SUPLENTS:
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

PRESIDENT:
PRESIDENT:
1R VOCAL:
1R VOCAL:
2N VOCAL:
2N VOCAL:

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

SECCIÓ: 2

MESA: B

TITULARS:
PRESIDENT:
1R VOCAL:
2N VOCAL:

DNI
DNI
DNI

SUPLENTS:
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

PRESIDENT:
PRESIDENT:
1R VOCAL:
1R VOCAL:
2N VOCAL:
2N VOCAL:

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

També s’acorda comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant
certificat acreditatiu del mateix.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21:34 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

