
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL 

 

 

Identificació de la sessió: 

 

Núm.:   1/2020 

Data:   14 de gener de 2020  

Caràcter:  Ordinari 

Hora d’inici:  12:20 hores 

Hora fi:  13:00 hores 

Lloc:    Sala d’actes de la Casa Consistorial 

 

Membres de la Junta de Govern Local assistents: 

 

Sr. Eloi Calbet Ferran 

Sra. Ma Jesús Valldosera Gasull 

Sr. Pere Domingo Segarra 

Sr. Alberto Ortega Royo 

 

Membres de l’Ajuntament amb regidories delegades assistents: (sense vot) 

 

Rosa Maria Sánchez Pérez 

 

Presidència: Sr. Eloi Calbet Ferran  

 

Secretari: Sr. Xavier Tardiu Bonet 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

2. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

3. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

4. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

5. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

6. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

7. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

8. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

9. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

10. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

11. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

12. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris.  

13. Aprovació, si escau, de l'atorgament de l’exempció de l’Impost de Vehicles de 

tracció mecànica per minusvalidesa. 

14. Aprovació, si escau, de l'atorgament de l’exempció de l’Impost de Vehicles de 

tracció mecànica per minusvalidesa. 

15. Aprovació, si escau, de l'atorgament de l’exempció de l’Impost de Vehicles de 

tracció mecànica per minusvalidesa. 

16. Aprovació, si escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació del domini públic 

per ús privat. 

17.  

18. Aprovació, si escau, de la devolució d'una fiança del Centre de Serveis per a 

la Gent Gran del Morell. 

19. Aprovació, si escau, d’una concessió de nínxol del cementiri municipal. 

20. Aprovació, si escau, del padró del mes de desembre de 2019 dels rebuts de 

la Taxa de la Llar d’Infants del Morell. 



21. Dació de comptes de la gestió de les regidories delegades. 

22. Precs i preguntes. 

 

 

Al poble del Morell, essent el dia 14 de gener de 2020 a les 12:00 hores es reuneixen 

a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde del Morell, els senyors 

i senyores a dalt esmentats i que pel seu nombre representen la majoria dels 

membres de la Junta de Govern Local, assistits pel sotasignat 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 de l'acta de la sessió anterior.  

L’Alcalde obre l’acte i atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de la 

sessió anterior pel lliurament de l’esborrany en l’ordre del dia, es pregunta si hi ha 

alguna esmena al respecte. 

S’aprova l’acta per unanimitat dels assistents sense ser esmenada.  

2. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris 

Vista les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris pendents de cobrament 

següents:  

DEUTOR TRIBUTARI: ______________________ 

NATURALESA: Taxa pel subministrament d’aigua, recollida d’escombraries i 

clavegueram 

IMPORT REBUT: 70,18€ 

Vist que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts. 

Vist que el l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel Subministrament d’aigua en 

l’article 10, fraccionament o ajornament del deute detalla: 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 econòmica-financera, els impedeixi transitòriament el 

pagament dels seus deutes.  

Vist que el sol·licitant exposa la seva situació econòmica-financera. 

D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 

fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 



estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

ACORDS següents:  

PRIMER.- Estimar les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris, d'acord 

al següents terminis de pagament: 

   

  

  

  

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

TERCER..- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada. 

3. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris.  

Vista les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris pendents de cobrament 

següents:  

DEUTOR TRIBUTARI: ______________________ 

NATURALESA: Taxa pel subministrament d’aigua, recollida d’escombraries i 

clavegueram 

IMPORT REBUT: 642,13€ 

Vist que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts. 

Vist que el l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel Subministrament d’aigua en 

l’article 10, fraccionament o ajornament del deute detalla: 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 econòmica-financera, els impedeixi transitòriament el 

pagament dels seus deutes.  

Vist que el sol·licitant exposa la seva situació econòmica-financera. 

D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 

fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 

TERMINIS IMPORT 

FRACCIONAMENT 
INTERESSOS IMPORT TOTAL 

A PAGAR 
20/01/2020 23,39€ 0,06€ 23,45€ 
20/02/2020 23,39€ 0,06€ 23,45€ 
20/03/2020 23,39€ 0,06€ 23,45€ 



estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

ACORDS següents:  

PRIMER.- Estimar les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris, d'acord al 

següents terminis de pagament: 

  

 

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada. 

4. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris 

Vista les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris pendents de cobrament 

següents:  

DEUTOR TRIBUTARI: ______________________ 

NATURALESA: Taxa pel subministrament d’aigua, recollida d’escombraries i 

clavegueram 

IMPORT REBUT: 322,30€ 

Vist que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts. 

Vist que el l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel Subministrament d’aigua en 

l’article 10, fraccionament o ajornament del deute detalla: 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 econòmica-financera, els impedeixi transitòriament el 
pagament dels seus deutes.  

Vist que el sol·licitant exposa la seva situació econòmica-financera. 

D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

TERMINIS IMPORT 

FRACCIONAMENT 
RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT TOTAL 

A PAGAR 
20/01/2020 107,02€ 20,45€ 5,80€ 133,27€ 
20/02/2020 107,02€ 20,45€ 5,80€ 133,27€ 
20/03/2020 107,02€ 20,45€ 5,80€ 133,27€ 
20/04/2020 107,02€ 20,45€ 5,80€ 133,27€ 
20/05/2020 107,02€ 20,45€ 5,80€ 133,27€ 
20/06/2020 107,02€ 20,45€ 5,80€ 133,27€ 



de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 

fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 

estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

ACORDS següents:  

PRIMER.- Estimar les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris, d'acord al 

següents terminis de pagament: 

  

  

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada. 

5. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

Vista les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris pendents de cobrament 

següents:  

DEUTOR TRIBUTARI: ______________________ 

NATURALESA: Taxa pel subministrament d’aigua, recollida d’escombraries i 

clavegueram 

IMPORT REBUT: 329,79€ 

Vist que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts. 

Vist que el l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel Subministrament d’aigua en 

l’article 10, fraccionament o ajornament del deute detalla: 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 econòmica-financera, els impedeixi transitòriament el 
pagament dels seus deutes.  

Vist que el sol·licitant exposa la seva situació econòmica-financera. 

D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT TOTAL 
A PAGAR 

20/01/2020 107,43€ 16,99€ 1,45€ 125,88€ 
20/02/2020 107,43€ 16,99€ 1,45€ 125,88€ 
20/03/2020 107,43€ 16,99€ 1,45€ 125,88€ 



de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 

fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 

estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

ACORDS següents:  

PRIMER.- Estimar les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris, d'acord 

al següents terminis de pagament: 

  

  

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada. 

6. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

Vista les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris pendents de cobrament 

següents:  

DEUTOR TRIBUTARI: ______________________ 

NATURALESA: Taxa pel subministrament d’aigua, recollida d’escombraries i 

clavegueram 

IMPORT REBUT: 88,41€ 

Vist que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts. 

Vist que el l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel Subministrament d’aigua en 

l’article 10, fraccionament o ajornament del deute detalla: 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 econòmica-financera, els impedeixi transitòriament el 
pagament dels seus deutes.  

Vist que el sol·licitant exposa la seva situació econòmica-financera. 

D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT TOTAL 
A PAGAR 

20/01/2020 109,93€ 91,74€ 2,28€ 131,95€ 
20/02/2020 109,93€ 91,74€ 2,28€ 131,95€ 
20/03/2020 109,93€ 91,74€ 2,28€ 131,95€ 



de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 

fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 

estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

ACORDS següents:  

PRIMER.- Estimar les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris, d'acord 

al següents terminis de pagament: 

  

  

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada. 

7. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

Vista les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris pendents de cobrament 

següents:  

DEUTOR TRIBUTARI: ______________________ 

NATURALESA: Taxa pel subministrament d’aigua, recollida d’escombraries i 

clavegueram 

IMPORT REBUT: 791,22€ 

Vist que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts. 

Vist que el l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel Subministrament d’aigua en 

l’article 10, fraccionament o ajornament del deute detalla: 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 econòmica-financera, els impedeixi transitòriament el 
pagament dels seus deutes.  

Vist que el sol·licitant exposa la seva situació econòmica-financera. 

D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT TOTAL 
A PAGAR 

20/01/2020 29,47€ 3,98€ 0,14€ 33,59€ 
20/02/2020 29,47€ 3,98€ 0,14€ 33,59€ 
20/03/2020 29,47€ 3,98€ 0,14€ 33,59€ 



de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 

fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 

estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

següents ACORDS:  

PRIMER.- Estimar les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris, d'acord 

al següents terminis de pagament: 

  

 

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada. 

8. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

Vista les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris pendents de cobrament 

següents:  

DEUTOR TRIBUTARI: ______________________ 

NATURALESA: Taxa pel subministrament d’aigua, recollida d’escombraries i 

clavegueram 

IMPORT REBUT: 1.514,05€ 

Vist que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts. 

Vist que el l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel Subministrament d’aigua en 

l’article 10, fraccionament o ajornament del deute detalla: 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 econòmica-financera, els impedeixi transitòriament el 
pagament dels seus deutes.  

Vist que el sol·licitant exposa la seva situació econòmica-financera. 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT TOTAL 
A PAGAR 

20/01/2020 131,87€ 25,24€ 5,97€ 163,08€ 
20/02/2020 131,87€ 25,24€ 5,97€ 163,08€ 
20/03/2020 131,87€ 25,24€ 5,97€ 163,08€ 
20/04/2020 131,87€ 25,24€ 5,97€ 163,08€ 
20/05/2020 131,87€ 25,24€ 5,97€ 163,08€ 
20/05/2020 131,87€ 25,24€ 5,97€ 163,08€ 



D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 

fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 

estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

següents ACORDS:  

PRIMER.- Estimar les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris, d'acord 

al següents terminis de pagament: 

  

  

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada. 

9. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

Vista les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris pendents de cobrament 

següents:  

   DEUTOR TRIBUTARI: ______________________ 

   NATURALESA: Taxa per obertura d'establiment comercial 

   IMPORT: 680 € 

Atès que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts.  

D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 

fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 

estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

TERMINIS IMPORT 

FRACCIONAMENT 
RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT TOTAL 

A PAGAR 
20/01/2020 504,68€ 91,71€ 10,72€ 607,11€ 
20/02/2020 504,68€ 91,71€ 10,72€ 607,11€ 
20/03/2020 504,68€ 91,71€ 10,72€ 607,11€ 



Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

següents ACORDS: 

PRIMER.- Estimar la sol·licitud de fraccionament de deutes tributaris, d'acord al 

següents terminis de pagament: 

  

TERMINIS 
IMPORT 

FRACCIONAMENT 
INTERESSOS 

IMPORT 

TOTAL A 

PAGAR 

05/01/2020 28,33 € 0,00 € 28,33 € 

05/02/2020 28,33 € 0,05 € 28,38 € 

05/03/2020 28,33 € 0,13 € 28,46 € 

05/04/2020 28,33 € 0,22 € 28,55 € 

05/05/2020 28,33 € 0,31 € 28,64 € 

05/06/2020 28,33 € 0,40 € 28,73 € 

05/07/2020 28,33 € 0,49 € 28,82 € 

05/08/2020 28,33 € 0,58 € 28,91 € 

05/09/2020 28,33 € 0,67 € 29,00 € 

05/10/2020 28,33 € 0,76 € 29,09 € 

05/11/2020 28,33 € 0,84 € 29,17 € 

05/12/2020 28,33 € 0,93 € 29,26 € 

05/01/2020 28,33 € 1,02 € 29,35 € 

05/02/2021 28,33 € 1,11 € 29,44 € 

05/03/2021 28,33 € 1,20 € 29,53 € 

05/04/2021 28,33 € 1,29 € 29,62 € 

05/05/2021 28,33 € 1,38 € 29,71 € 

05/06/2021 28,33 € 1,46 € 29,79 € 

05/07/2021 28,33 € 1,55 € 29,88 € 

05/08/2021 28,33 € 1,64 € 29,97 € 

05/09/2021 28,33 € 1,73 € 30,06 € 

05/10/2021 28,33 € 1,82 € 30,15 € 

05/11/2021 28,33 € 1,90 € 30,23 € 

05/12/2021 28,41 € 2,00 € 30,41 € 

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada. 

10. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

Vista la sol·licitud de fraccionament de deute tributari pendent de cobrament 

següent:  



DEUTOR TRIBUTARI: : ______________________ 

NATURALESA: Taxa pels serveis prestats a la llar d’infants del Morell 

IMPORT REBUT MARÇ 2019: 282,59 € + 5% DE RECÀRREC 

IMPORT REBUT ABRIL 2019: 268,47 € + 5% DE RECÀRREC 

IMPORT REBUT MAIG 2019: 289,24 € + 5% DE RECÀRREC 

Vist que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts. 

D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 

fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 

estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

següents ACORDS:  

PRIMER.- Estimar les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris, d'acord 

al següents terminis de pagament: 

  

  

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada. 

11. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

Vista les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris pendents de cobrament 

següents:  

TERMINIS IMPORT 

FRACCIONAMENT 

RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT 

TOTAL A 

PAGAR 

20/01/2020 140,05€ 7,00€ 3,99€ 151,04€ 

20/02/2020 140,05€ 7,00€ 4,46€ 151,51€ 

20/03/2020 140,05€ 7,00€ 4,90€ 151,95€ 

20/04/2020 140,05€ 7,00€ 5,37€ 152,42€ 

20/05/2020 140,05€ 7,00€ 5,82€ 152,87€ 

20/06/2020 140,05€ 7,02€ 6,29€ 153,35€ 



DEUTOR TRIBUTARI:  ______________________ 

NATURALESA: OCUPACIÓ VIA PÚBLICA - FLORISTERIA 

IMPORT: 822,53 € 

Vist que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts. 

Vist que el sol·licitant exposa la seva situació econòmica-financera. 

D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 

fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 

estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

ACORDS següents: 

PRIMER.- Estimar les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris, d'acord al  

següents terminis de pagament: 

- Fins el 20 de gener de 2020: 164,51 € 

- Fins el 20 de febrer de 2020: 164,51€ 

- Fins el 20 de març de 2020: 164,51€ 

- Fins el 20 d’abril de 2020: 164,51€ 

- Fins el 20 de maig de 2020: 164,51€ 

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada.  

12. Aprovació, si escau, del fraccionament i ajornament de deutes tributaris. 

Vista la sol·licitud de data registre d’entrada 13 de gener de 2016 i número 42 

presentada pel Sr. _________, Tresorer del Club Esportiu del Morell, on sol·licita el 

fraccionament de l’import de 37.223,03 euros a reintegrar a l’Ajuntament del Morell 

en concepte d’ingressos indeguts en la subvenció per a la instal·lació de gespa 

artificial. 



Vista l’informe subscrit per la Interventora i la Tresorera en data 25 de gener de 

2017. 

Vista la documentació presentada pel Club als efectes de sol·licitar el fraccionament 

en la que s’exposen els imports a reintegrar objecte de sol·licitud, així com les 

fraccions proposades, i on es detallen les circumstàncies que d’acord amb l’escrit 

emparen la concessió d’un fraccionament del deute, i en concret citen: “El Club 

Deportiu Morell té uns ingressos anuals que bàsicament provenen de tres fonts: 

quotes de futbol base, aportacions esponsorització i ajuts municipals. Es tracta 

d’ingressos recurrents que garanteixen el funcionament ordinari del Club, i la seua 

viabilitat, però que no permeten afrontar un pagament puntual de l’import en 

qüestió.” 

Vist que als efectes de sol·licitar la dispensa total de la garantia per al fraccionament, 

s’adjunta una declaració responsable signada pel president del Club, el Sr. Antonio 

Naranjo Hijos, segons la qual: “Que el Club que presideixo no disposa d’altres bens 

ni actius que els ingressos recurrents exposats a la nostra sol·licitud d’ajornament. 

L’estadi on es desenvolupa la nostra activitat es de titularitat municipal, i els escassos 

bens mobles propietat del Club son estris deportius sense cap significatiu valor a 

efectes de constituir garantia. Tampoc ha estat possible obtenir aval bancari del 

deute, com s’acredita amb els documents adjunts” 

Vist que aporten certificats bancaris de les entitats Caixabank i BBVA, amb les que 

mantenen relació financera, denegant la constitució d’aval bancari per import de 

37.223,03 euros en ambdós casos. 

Vist el Pla de viabilitat i la resta de documentació aportada per tal de justificar la 

possibilitat de complir l’ajornament o fraccionament sol·licitat. 

Vistos els imports o fraccions de deute a ingressar que resulten del fraccionament 

sol·licitat, als que s’han afegit els interessos de demora, d’acord el que disposa el 

Reial Decret 939/2005. 

Vista la proposta d’Intervenció de sotmetre el fraccionament a la condició suspensiva 

de la presentació d’una ordre de domiciliació bancària, indicant el número de codi 

compte client i les dades identificatives de l’entitat de crèdit que hagi d’efectuar el 

càrrec en compte, per tal d’assegurar el puntual cobrament dels imports fraccionats. 

Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 31 de gener de 2017 on es va estimar 

la sol·licitud de fraccionament de deutes tributaris per un termini de 10 anys. 

Vist que durant l’exercici 2018 i 2019 el Club Deportivo Morell s’ha mantingut al 

corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament del 

Morell. 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar les quanties i terminis a liquidar per a les mensualitats 36 a 47  

d’acord amb la següent taula: 



 

SEGON.- Mantenir unes quotes restants de 310,20 euros durant 119 mensualitat i 

una última mensualitat de 309,23 euros, a les que s’han d’afegir els interessos de 

demora que seran calculats cada any conforme l’actualització del tipus d’interès 

publicat. 

TERCER.- Condicionar l’acord de concessió del fraccionament a la domiciliació 

bancaria de les quanties a reintegrar. 

QUART.- Condicionar el manteniment i l’eficàcia de l’acord de concessió de 

l’ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l’acord. 

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a la part interessada. 

13. Aprovació, si escau, de l'atorgament de l’exempció de l’I.V.T.M. per 

minusvalidesa. 

En data 27 de desembre de 2019 té entrada al Registre General amb número 2417 

un escrit de la senyora ____________ pel qual sol·licita l’exempció de l’impost de 

vehicles de tracció mecànica d’un vehicle amb matricula ______ de la seva propietat, 

per minusvalidesa. 

Vist el que disposa l’article 93.1.e) i 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 

Vist que és una exempció potestativa que es regula en l’Ordenança fiscal de 

l’Ajuntament del Morell, del 100% de l’import. 

Atès que el sol·licitant aporta la documentació que acredita la titularitat i la data de 

la resolució de la minusvalidesa. 

Per tot això la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

ACORDS següents: 

PRIMER.- Atorgar l’exempció del 100% en la quota de l’impost de vehicles de tracció 

mecànica, del vehicle amb número de matrícula _______ a la Sra. ____________, 

per tractar-se d’un vehicles amb el titular amb grau de minusvalidesa, i l’exempció 

es farà efectiu a partir de l’any 2020. 

SEGON.- Comunicar aquests acords al Servei de Recaptació i a la Intervenció de 

l’Ajuntament del Morell. 

N.º Import Data venciment Data venciment N.º dies Interessos Total a

termini/fracció fracc. deute fracc. transcorreguts meritats ingresar

36 310,2 20/01/2017 20/01/2020 1085 0,0375 34,58 344,78

37 310,2 20/01/2017 20/02/2020 1116 0,0375 35,57 345,77

38 310,2 20/01/2017 20/03/2020 1145 0,0375 36,49 346,69

39 310,2 20/01/2017 20/04/2020 1176 0,0375 37,48 347,68

40 310,2 20/01/2017 20/05/2020 1206 0,0375 38,44 348,64

41 310,2 20/01/2017 20/06/2020 1237 0,0375 39,42 349,62

42 310,2 20/01/2017 20/07/2020 1267 0,0375 40,38 350,58

43 310,2 20/01/2017 20/08/2020 1298 0,0375 41,37 351,57

44 310,2 20/01/2017 20/09/2020 1329 0,0375 42,36 352,56

45 310,2 20/01/2017 20/10/2020 1359 0,0375 43,31 353,51

46 310,2 20/01/2017 20/11/2020 1390 0,0375 44,30 354,50

47 310,2 20/01/2017 20/12/2020 1420 0,0375 45,26 355,46

Tipus interés %



TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als sol·licitants. 

14. Aprovació, si escau, de l'atorgament de l’exempció de l’I.V.T.M. per 

minusvalidesa. 

En data 20 de desembre de 2019 té entrada al Registre General amb número 2392 

un escrit del senyor __________ pel qual sol·licita l’exempció de l’impost de vehicles 

de tracció mecànica d’un vehicle amb matricula _____ de la seva propietat, per 

minusvalidesa. 

Vist el que disposa l’article 93.1.e) i 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 

Vist que és una exempció potestativa que es regula en l’Ordenança fiscal de 

l’Ajuntament del Morell, del 100% de l’import. 

Atès que el sol·licitant aporta la documentació que acredita la titularitat i la data de 

la resolució de la minusvalidesa. 

Per tot això la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

ACORDS següents: 

PRIMER.- Atorgar l’exempció del 100% en la quota de l’impost de vehicles de tracció 

mecànica, del vehicle amb número de matrícula ______ al Sr. 

__________________, per tractar-se d’un vehicles amb el titular amb grau de 

minusvalidesa, i l’exempció es farà efectiu a partir de l’any 2020. 

SEGON.- Comunicar aquests acords al Servei de Recaptació i a la Intervenció de 

l’Ajuntament del Morell. 

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als sol·licitants. 

15. Aprovació, si escau, de l'atorgament de l’exempció de l’I.V.T.M. per 

minusvalidesa. 

En data 14 de novembre de 2019 té entrada al Registre General amb número 2155 

un escrit del senyor __________ pel qual sol·licita l’exempció de l’impost de vehicles 

de tracció mecànica d’un vehicle amb matricula _____ de la seva propietat, per 

minusvalidesa. 

Vist el que disposa l’article 93.1.e) i 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 

Vist que és una exempció potestativa que es regula en l’Ordenança fiscal de 

l’Ajuntament del Morell, del 100% de l’import. 

Atès que el sol·licitant aporta la documentació que acredita la titularitat i la data de 

la resolució de la minusvalidesa. 

Per tot això la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

ACORDS següents: 

PRIMER.- Atorgar l’exempció del 100% en la quota de l’impost de vehicles de tracció 

mecànica, del vehicle amb número de matrícula _______ al Sr. ________________, 



per tractar-se d’un vehicles amb el titular amb grau de minusvalidesa, i l’exempció 

es farà efectiu a partir de l’any 2020. 

SEGON.- Comunicar aquests acords al Servei de Recaptació i a la Intervenció de 

l’Ajuntament del Morell. 

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als sol·licitants. 

16. Aprovació, si escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació del domini 

públic per ús privat. 

FLECA DE LES COMARQUES MERIDIONALS DE CATALUNYA, SL, no ha sol·licitat la 

ocupació de la via pública per la instal·lació de les terrasses en la Rambla Joan 

Maragall, ____ i a la Plaça Francesc Macià, ____. 

Vist que s’ha notificat en dues ocasions que es sol·licites l’ocupació de la via pública 

comunicant les taules , el metres i els mesos d’ocupació. 

Vist que en les dues ocasions s’ha recepcionat la notificació i no s’ha realitzat cap 

sol·licitud, l’Ajuntament d’ofici a calculat la liquidació en base a les sol·licituds d’anys 

anteriors, i s’han enviat als contribuents. 

L'article 57 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals  (en endavant RPEL) estableix que l'ús privatiu és el 

constituït per l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini públic, de 

manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats. L'ús privatiu 

que no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta subjecte a 

l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de possessió 

precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a 

indemnització, si s'escau. La sol·licitud de la llicència s'ha de resoldre en el termini 

de dos mesos a comptar de la petició, transcorregut el qual sense que s'hagi resolt 

expressament s'entén desestimada. En el cas que els sol·licitants siguin més d'un 

s'han de tenir en compte els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència. 

L'article 57 RPEL defineix l'ús privatiu com el constituït per l'ocupació directa o 

immediata d'una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització 

per part dels altres interessats. 

L'article 58 RPEL estableix que els usos comú especial i els privatius subjectes a 

llicència poden donar lloc a la percepció de preus públics que fixarà l'òrgan de la 

corporació que els autoritza. 

L'article 60 RPEL estableix que correspon a l'alcalde l'atorgament de les llicències i, 

al ple, el de les concessions, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 

legal de membres de la corporació quan s'atorguin per més de 5 anys i la quantia 

dels béns de domini públic és superior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost. 

S'entendrà que el valor dels béns correspon a la quantitat que podria obtenir-se 

d'aquests si fossin de propietat privada. 

Vist l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local i 

article 53.1 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. La Junta de Govern Local és 

competent per aquesta aprovació, atesa la competència delegada per l'Alcaldia 

d'aquest Ajuntament. 



Vist l’informe FAVORABLE de l’Enginyer Municipal 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

següents ACORDS: 

PRIMER.- Atorgar llicència d'ocupació de la via pública per instal·lar: 

FLECA DE LES COMARQUES MERIDIONALS DE CATALUNYA, SL, terrassa a la Rambla 

Joan Maragall, ____, 4 taules en els mesos de gener a desembre de 2019 

FLECA DE LES COMARQUES MERIDIONALS DE CATALUNYA, SL, terrassa a la Plaça 

Francesc Macià, _____, 4 taules en els mesos de gener a juny de 2019 

SEGON.- Advertir a FLECA DE LES COMARQUES MERIDIONALS DE CATALUNYA, SL 

que si es reitera l'ocupació de la via pública sense llicència es procedirà a la retirada 

dels elements que es troben a la via pública i a la incoació del corresponent 

procediment sancionador. 

TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a les parts interessades. 

17. Presa en coneixement de l’ampliació d’una activitat. 

Vista la sol·licitud de llicència presentades per l’obtenció de les llicències d’activitats 

següents.  
 

Interessat: COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT ISIDRE DEL MORELL SCCL 
Activitat: Fabricació o elaboració o transformació d'oli d'oliva 
Situació: Carrer Mestres 1   43760 EL MORELL 

ANTECEDENTS 

En data 02 de novembre de 2018, _________, president de la Cooperativa Agrícola 

Sant Isidre del Morell SCCL, presenta documentació, amb la finalitat 

d’exercir/continuar l’activitat de Fabricació o elaboració o transformació d'oli d'oliva, 

al carrer Mestres 1 del Morell. 

De l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal es desprèn que no existeix cap 

obstacle legal que impedeixi que la sol·licitud de llicència presentada per 

COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT ISIDRE DEL MORELL SCCL, amb NIF F43012053, 

pugui produir plens efectes legitimadors de l’exercici de l’activitat esmentada més 

amunt, amb efectes de 02 de novembre de 2018 en endavant. 

En la documentació presentada s’indiquen mesures correctores a adoptar consistents 

en:  

• En tres mesos recol·locació dels extintors existents en la Cooperativa. 

• En sis mesos col·locació portes i protecció de tallafocs per a la separació 

d’estances. 

• En dotze mesos aplicació pintura intumescent en encavallats de fusta de zona 

premsa d’oli fins aconseguir el micratge necessari segons assaig del material, 

previ respatller de fusta per a donar ancoratge. 



En conclusió, l’informe queda en caràcter FAVORABLE, l’inici/continuació de 

l’activitat, havent d’aportar la documentació relativa a les mesures correctores 

realitzades en els terminis indicats anteriorment. 

FONAMENTS DE DRET 

1. De conformitat amb els articles 97.2.a), 97.3 i 97.1 del ROAS i 22.1.a) i i 68.1 

de la Llei 39/2015, d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques.  

2. El Decret d’Alcaldia 528/2019, de 05 de juliol, va delegar en la Junta de Govern 

Local l’atribució d’atorgament de les llicències, excepte que les lleis sectorials les 

atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local. 

3. D’acord amb l’article 5.2 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 

l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 

Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, els mecanismes d’intervenció 

administrativa en l’exercici de l’activitat econòmica són, amb caràcter general, la 

declaració responsable i la comunicació prèvia.  

4. D’ acord amb l’article 12.2.a) de la Llei 16/2015, s’entén per activitat econòmica 

innòcua, l’activitat que, amb caràcter general, per les seves característiques no 

produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la 

seguretat de les persones ni els béns. Les activitats econòmiques innòcues són les 

incloses en l’annex I.  

5. D’acord amb l’article 13.1.a) de la Llei 16/2015, les activitats econòmiques 

innòcues estan subjectes a declaració responsable. El titular, o la persona que el 

representi, ha de posar en coneixement de l’Administració pública competent l’inici 

d’una determinada activitat mitjançant la presentació d’una declaració responsable 

en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits 

establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat, que disposa 

d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el 

compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.  

6. En relació amb l’anterior, l’article 13.3 de la Llei 16/2015, estableix que la 

presentació de la declaració responsable o la comunicació prèvia, habilita de manera 

immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora, 

faculta a l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.  

7. D’acord amb l’article 6.3 de la Llei 16/2015, en el cas que la normativa aplicable 

exigeixi determinats requisits per a l’inici o per a l’exercici de l’activitat econòmica, 

una vegada presentada la comunicació prèvia corresponent o la declaració 

responsable d’estar al corrent del compliment dels requisits, l’Administració pública 

competent, en virtut de les seves potestats administratives de verificació, control i 

inspecció, pot comprovar en qualsevol moment que es compleixen dits requisits i la 

normativa sectorial aplicable. 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

següents ACORDS:  

PRIMER.- Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 02 de novembre de 

2018, la COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT ISIDRE DEL MORELL SCCL exerceix 

l’activitat de Fabricació o elaboració o transformació d'oli d'oliva ubicada al carrer 

Mestres 1 del Morell.  



SEGON.- Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats. 

TERCER.- Notificar a la persona interessada  aquesta Resolució. 

QUART.- Instar al Tècnic Municipal a realitzar l’acta de control corresponent. 

CINQUÈ.- Advertir a l’interessat que qualsevol inexactitud, falsedat o omissió, de 

caràcter essencial, de qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanyi o 

incorpori a una declaració responsable o comunicació prèvia, determinarà la 

impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment 

en que es tingui constància d’aquests fets, i, sobretot, sense perjudici de les 

responsabilitats penals, civils o administratives que puguin concórrer, d’acord amb 

l’establert a l’article 69.4 de la Llei 39/2015.  

SISÈ.- Advertir a l’interessat que qualsevol modificació de les condicions en què es 

duen a terme les activitats requereix una nova declaració responsable o comunicació 

prèvia, en funció de la classificació dels annexos I i II de la Llei 16/2015, tenint en 

compte com queda la situació final de l’establiment com a conseqüència de la 

modificació. 

SETÈ.- Advertir a l’interessat que l’Administració competent, en virtut de les seves 

potestats administratives de verificació, control i inspecció, pot comprovar en 

qualsevol moment que es compleixen dits requisits i la normativa sectorial aplicable. 

VUITÉ.- Advertir a l’interessat que, qualsevol incompliment dels apartats anteriors, 

podrà comportar l’inici d’un procediment administratiu d’esmena de defectes o 

mancances de requisits legals, i que en el cas de no esmenar es procedirà al 

cessament de l’activitat d’acord amb allò previst a l’article 7.5 de la Llei 16/2015.  

NOVÈ.- Condicionar l’eficàcia d’aquests acords al compliment, en temps i forma, dels 

requisits esmentats en l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de 20 de novembre 

de 2018, els quals es tradueixen en la practica en els següents:  

1. En tres mesos recol·locació dels extintors existents en la Cooperativa. 
2. En sis mesos col·locació portes i protecció de tallafocs per a la separació 

d’estances. 
3. En dotze mesos aplicació pintura intumescent en encavallats de fusta de zona 

premsa d’oli fins aconseguir el micratge necessari segons assaig del material, 

previ respatller de fusta per a donar ancoratge.  

En conclusió, l’informe queda en caràcter FAVORABLE, l’inici/continuació de 

l’activitat, havent d’aportar la documentació relativa a les mesures correctores 

realitzades en els terminis indicats en el present informe. 

18. Aprovació, si escau, de la devolució d'una fiança del Centre de Serveis 

per a la Gent Gran del Morell 

Vist l'informe favorable de la Directora del Centre de Dia del Morell de data 3 de 

desembre de 2019. 

Vist l’Informe de la Tresorera accidental número 2019-0089 de data 17 de desembre 

de 2019. 

Fonaments de dret 



Vist el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

Vist el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques. 

Vist el que disposa l'article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 

les Bases de Règim Local. 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la devolució d’una fiança de 77 euros a l’usuari del Centre de dia 

______________. 

SEGON.- Notificar aquest acord a la part interessada. 

19. Aprovació, si escau, d’una concessió de nínxol del cementiri municipal. 

Vista la sol·licitud presentada al Registre General de l’Ajuntament a data 23/12/2019 

i amb número d’entrada 2400, per la Sra. _____________, demanant la concessió 

d’un nínxol nou en segona fila. 

Vist l’article 59 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 

del patrimoni dels ens locals. 

Vist l’article 19 i següents del Reglament regulador del cementiri municipal del Morell. 

Vist l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic. 

Aquesta Junta de Govern és competent per aquesta aprovació, d'acord amb les 

competències delegades per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament. 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 

següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la concessió del dret funerari sobre el nínxol número ____, per 

termini de 50 anys, del cementiri municipal a favor de la Sra. _______________,  

inscriure aquesta concessió al Registre general de sepultures i mortuori i expedir el 

títol corresponent. 

SEGON.- Donar trasllat dels presents acords a la part interessada. 

20. Aprovació, si escau, del padró del mes de desembre de 2019 dels rebuts 

de la Taxa de la Llar d’Infants del Morell. 

La regidoria delegada d'Ensenyament dona compte del padró dels rebuts de la Taxa 

de la Llar d'Infants del Morell del mes de desembre de 2019 per un import de 

6.367,80 euros. 

Vist l’art. 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’art. 14.c) 

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. 



Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar el padró dels rebuts del mes de desembre de 2019 de la Taxa de 

la llar d'infants del Morell 

SEGON.- Exposar-lo al públic pel termini d’un mes. 

21. Dació de comptes de la gestió de les regidories delegades. 

No se’n registren. 

22. Precs i preguntes. 

No se’n registren. 

 

El senyor alcalde aixeca la sessió a les 13:00 hores i d’ella s’estén la present acta del 

contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe. 

 

Document signat electrònicament 


