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Ple

Xavier Tardiu Bonet, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 26 / de maig / 2022 s’adoptà l’acord següent:

Atès que l’accés a les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat és altament necessari per
a àmbits tant diversos com l’educatiu, el teletreball, l’empresarial, el comercial o l’oci. Un fet
que ha pres especial rellevància durant l’emergència sanitària de la Covid-19 i que ha
evidenciat que una millor connexió tecnològica és sinònim d’un valor afegit per retenir i
ampliar el talent professional al municipi.
Atès que les companyies de telecomunicacions tenen plans de desplegament que venen
determinats exclusivament pel retorn econòmic de la inversió feta i que sovint els municipis
amb menys habitants no disposen d’una cobertura de telefonia mòbil suficient per satisfer les
seves necessitats reals.
Atesa la necessitat que té el municipi del Morell per tal que es millori la cobertura de
telefonia mòbil i es doni un millor servei a institucions, empreses, comerços i particulars, el
qual actualment és deficitari.
Atès que al municipi del Morell s’hi troba ubicat gran part del complex petroquímic nord i
està afectat pels Plans especials d’emergència exterior del sector químic, PLASEQCAT i
PLASEQTA, els quals tenen la finalitat de disposar d’una planificació d’emergències que
permeti afrontar i gestionar eficaçment les incidències i emergències que es puguin produir
per accidents greus en establiments que manipulen substàncies perilloses.
Atès que sense una bona cobertura de telefonia mòbil no es pot establir una adequada
estructura de resposta, operativa i procediments necessaris per gestionar qualsevol
emergència en establiments afectats per la normativa d’accidents greus on es vegin
involucrades substàncies químiques, amb la finalitat de minimitzar-ne el risc i garantir la
seguretat de les persones i la protecció dels béns, les infraestructures i el medi ambient.
Atesa l’existència del Consorci local Localret, que entre els seus objectius disposa el
“desplegament de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial d’aquest
desplegament” i l’assessorament als municipis en l’àmbit de les telecomunicacions.
Atès el contracte de telecomunicacions adjudicat per la Generalitat de Catalunya on es deixa
la porta oberta a què els Ajuntaments es puguin aprofitar del desplegament fet per
l’operador adjudicatari amb unes condicions prèviament estipulades.
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13. Aprovació, si escau, de la moció per a la millora del servei de telefonia mòbil al
Morell i al Tarragonès.

Atès que la falta de cobertura de telefonia mòbil és un problema històric i recurrent al Morell i
que aquesta problemàtica no ha rebut una solució satisfactòria.
El Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents ACORDS:
PRIMER.- Instar a les principals companyies de telecomunicacions a presentar els seus plans
de desplegament i millora del servei de telefonia mòbil al Morell.
SEGON.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Tarragonès que estableixi les sinergies
necessàries amb la Diputació, el Consorci Localret i el Departament de Polítiques Digitals i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per millorar el servei de telefonia
mòbil a la totalitat dels municipis del Tarragonès.
TERCER.- Instar a la Generalitat de Catalunya i, en particular, al Departament de Polítiques
Digitals i Administracions Públiques i a la Diputació de Tarragona, al desplegament de la
xarxa de fibra òptica pública.
QUART.- Instar al Consell Comarcal del Tarragonès, d’acord amb els municipis de la
comarca, a què reculli el conjunt d’incidències de falta de cobertura mòbil existents
actualment i que s’insti al Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques a
establir un calendari de resolució conjuntament amb les companyies de telefonia mòbil.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord als municipis del Tarragonès, a la Diputació de Tarragona,
al Consorci Localret i al Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per
ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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