
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL 

 
 
Identificació de la sessió: 
 

Núm.:   2/2020 
Data:   30 de gener de 2020  
Caràcter:  Ordinari 
Hora d’inici:  19:30 hores 
Hora fi:  20:00 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) 
 
Sra. Rosa Maria Sánchez Pérez 
Sra. Mònica Casas Salvadó 
Sra. Judit Fernández Llerena 

 
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, de l'atorgament de l’exempció de l’Impost de Vehicles de 

Tracció Mecànica per minusvalidesa. 
7. Aprovació, si escau, de l'atorgament de bonificació de l’Impost de Vehicles de 

Tracció Mecànica per antiguitat superior a 25 anys. 
8. Aprovació, si escau, de l'atorgament de bonificació de l’Impost de Vehicles de 

Tracció Mecànica per antiguitat superior a 25 anys. 
9. Aprovació, si escau, de l'atorgament de bonificació de l’Impost de Vehicles de 

Tracció Mecànica per antiguitat superior a 25 anys. 
10. Aprovació, si escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació del domini públic 

per ús privat. 
11. Aprovació, si escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació del domini públic 

per ús privat. 
12. Aprovació, si escau, de l'atorgament de llicències d'obra. 
13. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor. 
14. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor. 
15. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor. 
16. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor. 
17. Aprovació, si escau, d'una subvenció al Club de tir al plat "El Perdigot" 



18. Aprovació, si escau, d’inscripció d’entitat al Registre Municipal d’Entitats del 
Morell. 

19. Aprovació, si escau, de la devolució d'una fiança del Centre de Serveis per la 
Gent Gran del Morell. 

20. Aprovació, si escau, d'adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l'Acord 
Marc de subministrament d'energia elèctrica ACM. 

21. Aprovació, si escau, del padró del mes de novembre de 2019 dels rebuts de 
la Taxa del Centre de dia del Morell. 

22. Aprovació, si escau, del padró del mes de desembre de 2019 dels rebuts de 
la Taxa del pavelló Municipal d'Esports del Morell. 

23. Aprovació, si escau, del padró del mes de gener de 2020 dels rebuts de la 
Taxa del pavelló Municipal d'Esports del Morell. 

24. Aprovació, si escau, del padró del primer trimestre de 2020 dels rebuts de la 
Taxa per ocupació de la via pública amb parades de mercat. 

25. Aprovació, si escau, de la relació de factures. 
26. Dació de comptes de la gestió de les regidories delegades. 
27. Precs i preguntes. 

 
Al poble del Morell, essent el dia 30 de gener de 2020 a les 19:30 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: 113,61€ 

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. 



L’art. 10 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 
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 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: 359,93€ 

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. 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT 
TOTAL A 
PAGAR 

20/01/2020 37,87€ 1,89€ 0,28€ 40,04€ 
20/02/2020 37,87€ 1,89€ 0,28€ 40,04€ 
20/03/2020 37,87€ 1,89€ 0,28€ 40,04€ 



L’art. 10 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 
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 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: 257,22€ 

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. 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT TOTAL 
A PAGAR 

20/02/2020 119,98€ 20,34€ 2,01€ 142,33€ 
20/03/2020 119,98€ 20,34€ 2,01€ 142,33€ 
20/04/2020 119,98€ 20,34€ 2,01€ 142,33€ 



L’art. 10 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 
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 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: 1.101,72€ 

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. 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT TOTAL 
A PAGAR 

20/02/2020 85,74€ 15,02€ 1,49€ 102,25€ 
20/03/2020 85,74€ 15,02€ 1,49€ 102,25€ 
20/04/2020 85,74€ 15,02€ 1,49€ 102,25€ 



L’art. 10 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 
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 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, de l'atorgament de l’exempció de l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica per minusvalidesa. 

En data 30 de desembre de 2019 té entrada al Registre General amb número 2425 
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.  

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT 
TOTAL A 
PAGAR 

20/02/2020 91,81€ 17,53€ 3,95€ 113,28€ 
20/03/2020 91,81€ 17,53€ 3,95€ 113,28€ 
20/04/2020 91,81€ 17,53€ 3,95€ 113,28€ 
20/05/2020 91,81€ 17,53€ 3,95€ 113,28€ 
20/06/2020 91,81€ 17,53€ 3,95€ 113,28€ 
20/07/2020 91,81€ 17,53€ 3,95€ 113,28€ 
20/08/2020 91,81€ 17,53€ 3,95€ 113,28€ 
20/09/2020 91,81€ 17,53€ 3,95€ 113,28€ 
20/10/2020 91,81€ 17,53€ 3,95€ 113,28€ 
20/11/2020 91,81€ 17,53€ 3,95€ 113,28€ 
20/12/2020 91,81€ 17,53€ 3,95€ 113,28€ 
20/01/2021 91,81€ 17,53€ 3,95€ 113,28€ 



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 __________________ 
______, per tractar-se d’un vehicles amb el titular amb grau de minusvalidesa, i 
l’exempció es farà efectiva 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. 

7. Aprovació, si escau, de l'atorgament de bonificació de l’Impost de 
Vehicles de Tracció Mecànica per antiguitat superior a 25 anys. 

En data 17 de gener de 2020, té entrada al Registre General amb número 121, un 
escrit __________________, pel qual sol·licita la bonificació de l’impost de vehicles 
de tracció mecànica d’un vehicle amb matricula ______. 

Vist el que disposen l’article 95.6.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 4.3 de 
l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de 
l’Ajuntament del Morell. 

Vist que és una bonificació 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 
matriculació del vehicle. 

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

PRIMER.- Atorgar la bonificació del 100% en la quota de l’impost de vehicles de 
tracció mecànica, del vehicle amb número de matrícula __________ a 
_______________ per tractar-se de vehicles amb antiguitat superior a 25 anys, que 
es farà efectiu a partir de l’any 2021. 

SEGON.- Comunicar aquests acords al Servei de Recaptació i a la Intervenció de 
l’Ajuntament del Morell. 

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al sol·licitant. 

8. Aprovació, si escau, de l'atorgament de bonificació de l’Impost de 
Vehicles de Tracció Mecànica per antiguitat superior a 25 anys. 



En data 22 de gener de 2020, té entrada al Registre General amb número 142, un 
escrit  ________________, pel qual sol·licita la bonificació de l’impost de vehicles de 
tracció mecànica d’un vehicle amb matricula _______. 

Vist el que disposen l’article 95.6.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 4.3 de 
l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de 
l’Ajuntament del Morell. 

Vist que és una bonificació 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 
matriculació del vehicle. 

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

PRIMER.- Atorgar la bonificació del 100% en la quota de l’impost de vehicles de 
tracció mecànica, del vehicle amb número de matrícula _______ a 
________________ per tractar-se de vehicles amb antiguitat superior a 25 anys, 
que es farà efectiu a partir de l’any 2021. 

SEGON.- Comunicar aquests acords al Servei de Recaptació i a la Intervenció de 
l’Ajuntament del Morell. 

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al sol·licitant. 

9. Aprovació, si escau, de l'atorgament de bonificació de l’Impost de 
Vehicles de tracció mecànica per antiguitat superior a 25 anys. 

En data 22 de gener de 2020, té entrada al Registre General amb número 141, un 
escrit  del senyor __________, pel qual sol·licita la bonificació de l’impost de vehicles 
de tracció mecànica d’un vehicle amb matricula ________. 

Vist el que disposen l’article 95.6.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 4.3 de 
l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de 
l’Ajuntament del Morell. 

Vist que és una bonificació 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 
matriculació del vehicle. 

Per tot això la Junta de Govern Local adopta per unanimitat els ACORDS següents: 

PRIMER.- Atorgar la bonificació del 100% en la quota de l’impost de vehicles de 
tracció mecànica, del vehicle amb número de matrícula ________ a 
______________________ per tractar-se de vehicles amb antiguitat superior a 25 
anys, que es farà efectiu a partir de l’any 2021. 

SEGON.- Comunicar aquests acords al Servei de Recaptació i a la Intervenció de 
l’Ajuntament del Morell. 



TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al sol·licitant. 

10. Aprovació, si escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació del domini 
públic per ús privat. 

El 20 de gener de 2019, amb número d’entrada 2020-E-RC-125, _____________ 
__________, amb ____________ en representació de LA PLATAFORMA CEL NET amb 
el  NIF G55670483, va sol·licitar llicència per poder fer ús de les instal·lacions de la 
Biblioteca del Centre Cultural, el dia 31 de gener de 2020, de les 18.00 fins a 21h 
per tal de realitzar una reunió. 

L'article 56 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals  (d'ara endavant RPEL) estableix que l'ús comú especial es 
pot subjectar a la llicència d'acord amb la naturalesa del bé, els actes d'afectació 
d'obertura a l'ús públic i les disposicions generals. La llicència s'ha d'entendre sens 
perjudici de tercers i 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 des de la petició, i si no es resol dins aquest termini s'entén 
desestimada. 

L'article 58 del 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 2 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa que regula la utilització del 
Centre Cultural estableix que L'Ajuntament té facultat discrecional per reduir 
puntualment la taxa que correspongui, o exonerar del pagament de la mateixa als 
usuaris per causes degudament apreciades de foment d’activitats que afavoreixin 
l’interès públic. 

L'article 60 del 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. 

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

PRIMER.- Atorgar llicència per poder fer ús de les instal·lacions de la Biblioteca del 
Centre Cultural, el dia 31 de gener de 2020, de les 18.00 fins a 21h a la PLATAFORMA 
CEL NET. 



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

11. Aprovació, si escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació del domini 
públic per ús privat. 

El 17 de gener de 2020, amb número d’entrada 2020-E-RC-118, el ______________, 
d’SPORTS CUP BASKET 2020, SOCIEDAD LIMITADA (B55758056), sol·licita llicència 
per poder fer ús de tres pistes de bàsquet del pavelló, els dies 7 i 8 d’abril de 9:00 a 
14:00 hores, per realitzar el X Torneig Mare Nostrum Cup Bàsquet. 

L'article 56 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals (d'ara endavant RPEL) estableix que l'ús comú especial es 
pot subjectar a la llicència d'acord amb la naturalesa del bé, els actes d'afectació 
d'obertura a l'ús públic i les disposicions generals. La llicència s'ha d'entendre sens 
perjudici de tercers i 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 des de la petició, i si no es resol dins aquest termini s'entén 
desestimada. 

L'article 58 del 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 del 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. 

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

PRIMER.- Atorgar llicència per poder fer ús de tres mòduls del pavelló els dies 7 i 8 
d’abril de 2020 de 9:00 a 14:00 hores. 

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

12. Aprovació, si escau, de l'atorgament de llicències d'obra. 

Vista la sol·licitud de llicència presentada al Registre General de l'Ajuntament el 16 
d’agost de 2019 amb número d'entrada 2019-E-RC-1635 per l'obtenció de la llicència 
municipal d'obres següent: 
 
Interessat: REPSOL QUÍMICA 
Núm. d’expedient: 736/2019 
Obra: Construcció per l’optimització del circuit de l’aigua de refrigeració des de la 
torre d’Energies d’ACN a la planta de tractament d’aigües residuals.  
Situació: LG Hospitals 401 



 
D’acord amb l’informe favorable de data 21 de gener emès pel tècnic municipal, el 
tenor literal del qual és el següent: 
  

Assumpte Llicència urbanística  
Expedient 736/2019 
Registre d’entrada 2019-E-RC-1635 de 16/08/2019 
Emplaçament LG Hospitals 401 
Referència cadastral 1320101CF5612A0001RF   
Sol·licitant Ángel Andrés Cámara Pérez, en representació de 

l’empresa Repsol Química 
 

Ramon Gasull Barberà – Tècnic municipal 
emet el següent informe: 

 
DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 
El Sr. Ángel Andrés Cámara Pérez, amb registre d’entrada número 2019-E-RC-1635, 
de data 16/08/2019, en representació de l’empresa Repsol Química, sol·licita llicència 
d’obres per a la construcció de “Optimización del circuito de agua de refrigeración 
desde la torre de Energías de ACN a la planta de tratamiento de aguas residuales” 
dins el complex industrial de Repsol Química, emplaçat a LG Hospitals 401 i amb 
referència cadastral 1320101CF5612A0001RF. 
 
DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 

- Projecte de “Modificación circuito de agua de enfriamiento hacia la estación 
de tratamiento de aguas residuales (TAR)”, signat per l’Enginyer Industrial 
Josep Aleu Fabré, i visat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
amb número de visat B-548467 de data 12/08/2019. 

- Estudi de seguretat i salut. 
- Full d’assumeix de la direcció facultativa de l’obra, signat per l’Enginyer 

Industrial Eugeni Costa Albiol, i visat pel Col·legi d’Enginyers de Catalunya, 
amb número de visat B-548484. 

- “Separata instal·lacions de protección contra incendios” 
- Designació del coordinador de seguretat i salut durant l’obra. 
- Document de compromís de residus de la construcció i/o demolició, signat 

amb l’empresa Griñó, per un import de 2.281,40 €. 
- Formulari SP01-V03-12 documentació tècnica de prevenció i seguretat en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
- Tríptic estadístic de construcció d’edificis. 

 
TIPUS D’OBRA 
Estructura. Requereix projecte subscrit per tècnic competent. 
 
PROJECTE 
Executiu. 
Estudi de seguretat i salut. 
Titulació tècnic redactor: Enginyer. 
Titulació tècnic director de l’obra: Enginyer. 
Titulació coordinador de seguretat i salut: Enginyer. 
Documents: complets o suficients. 
Pressupost d’execució material: 921.641,00 € 
 
RÈGIM DEL SÒL 
La finca te la referència cadastral 1320101CF5612A0001RF, es troba situada a LG 
Hospitals 401 i segons cadastre te una superfície construïda de 114.782 m2 sobre 
una superfície de sòl de 276.656 m2 de sòl. 
Planejament territorial 



▪ Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 
12/01/2010, i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 5559 de 3/2/2010. 
▪ Pla director urbanístic de les Activitats Industrials i Turístiques del Camp 
de Tarragona, aprovat definitivament en data 31 de juliol de 2003 i publicat a 
efectes d’executivitat al DOGC 3973 de 23/9/2003. 
Planejament urbanístic 
▪ Text Refós de les Normes Urbanístiques del planejament general del 
municipi del Morell, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, 
en sessió de 4 de maig de 2006 i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 4668, en 
data 4 de juliol de 2006 
▪ D’acord amb el planejament s’estableix el següent quadre: 
Pla territorial Parcial del Camp de Tarragona Ús industrial i/o logístic 
Pla director urbanístic de les Activitats Industrials i 
Turístiques del Camp de Tarragona 

Indústria Química 

Text refós de les Normes Urbanístiques de 
planejament general del municipi del Morell 

Clau 7 – Gran Indústria 

 
INFORME TÈCNIC 
Es justifica el compliment de la normativa. 
Amb registre d’entrada 2020-E-RC-96 de 16/01/2020  es rep resposta a la petició 
d’informe de prevenció d’incendis sobre l’activitat de referència. Aquesta no es troba 
inclosa a l’Annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis que 
determina els supòsits sotmesos al control preventiu de l’Administració de la 
Generalitat, atès que d’acord amb l’art. 4, NO es tracta d’una modificació significativa. 
 
CONCLUSIONS 
Vist l’anteriorment descrit, el tècnic que subscriu el present informe emet informe 
urbanístic FAVORABLE per a la concessió de la llicència d’obres. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

• Articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya 
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost (“TRLUC”). 

• El Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 
64/2014, de 13 de maig. 

• Articles 71 i següents i 89 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny 
(“ROAS”). 

• Vist l’article 21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de 
règim local i article 53.1 r) 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, 
competència delegada en la Junta de Govern Local mitjançant Decret 
200/2015, de 23 de juny. 

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

PRIMER. Atorgar la llicència d'obres per a la construcció de “Optimización del ciruito 
de agua de refrigeración desde la torre de Energías de ACN a la planta de tratamiento 
de aguas residuales” dins del complex industrial de Repsol Química, emplaçat a LG 
Hospitals 401 i amb referència cadastral 1320101CF5612A0001RF. 

1a.- Aquesta llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 



2a.- S’atorga aquesta llicència condicionada al compliment dels requeriments de 
l’informe tècnic i a què les obres es realitzin amb les mesures de seguretat adients, 
especialment per la via pública, i dirigides pels tècnics competents. 

3a.- Durant el procés d’execució i a la seva finalització, les obres estaran sotmeses a 
la inspecció tècnica municipal. La realització d’obres no emparades per aquesta 
llicència comportarà l’inici del corresponent expedient disciplinari. Les obres hauran 
de complir estrictament la sol.licitud presentada pel sol.licitant i les condicions 
establertes en aquesta llicència. 

4a.- Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que 
garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles. 

5a.- Per iniciar les obres s’ha de satisfer a la tresoreria municipal, el pagament del 
deute tributari que meriti, les fiances que corresponguin i qualsevol altre concepte 
establert a la liquidació. 

6a.- Totes les obres subjectes a llicència municipal tindran col·locada la cartellera 
informativa de llicència d’obra atorgada, la qual serà lliurada per l’Ajuntament, des 
de l’inici dels treballs fins a l’acabament. Es col·locarà preferentment sobre la tanca 
d’obra al costat de la porta d’accés a l’obra o en un punt de fàcil visió. 

7a.- L’horari autoritzat d’execució de les obres queda comprès entre les 08:00 i les 
20:00 hores de dilluns a dissabte no festius i entre les 10:00 i les 14:00 hores els 
diumenges. Les runes resultants d’aquesta construcció s’hauran de traslladar a un 
centre gestor autoritzat, no podent-se abocar a la deixalleria municipal. En cas de 
necessitar-ho s’ha de sol.licitar la llicència d’ocupació de via pública per col.locar-hi 
un contenidor. 

SEGON. Vist que totes les llicències urbanístiques per executar obres han de fixar un 
termini per començar-les i un altre per acabar-les, en funció del principi de 
proporcionalitat i si les llicències no els fixen, el termini per començar les obres és 
d'un any i el termini per acabar-les és de tres anys. La llicència urbanística caduca 
si, en finir qualsevol dels terminis prèviament indicats o les pròrrogues 
corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. 

TERCER. Donar trasllat als serveis tècnics municipals i a la Tresoreria. 

QUART. Notificar al titular i als interessats.  

13. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor. 

Vista la següent comunicació prèvia a l'execució d'una obra menor presentada al 
Registre General de l'Ajuntament el 20 de desembre de 2019 i amb número d’entrada 
2019-E-RC-2394: 
 
Interessat: ______________ 
Núm. d’expedient: 1090/2019 
Obra: Arranjar façana 
Situació: Plaça __________ 
 
D’acord amb l’informe favorable emès pel tècnic municipal, el tenor literal del qual 
és el següent: 
 

Assumpte Comunicació prèvia – arranjament façana  



Expedient 1090/2019 

Registre d’entrada 2019-E-RC-2394 de 20/12/2019 

Emplaçament Plaça __________ 

Referència cadastral 9918516CF469_________ 

Sol·licitant ___________ 

Ramon Gasull Barberà – Tècnic municipal 

emet el següent informe: 

1. DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 

___________________, amb registre d’entrada número 2019-E-RC-2394, de data 
20/12/2019, comunica que realitzarà les obres per a l’arranjament de la façana de 
l’immoble situat a la plaça _________, amb referència cadastral  
9918516C____________. 

2. DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 

- Instància. 

3. TIPUS D’OBRA 

No requereix projecte subscrit per tècnic competent. 

4. RÈGIM DEL SÒL 

La finca te la referència cadastral 9918516C____________ es troba situada a la plaça 
_____ i segons cadastre disposa d’una superfície de sòl de 197 m2 amb una superfície 
construïda de 553 m2 distribuïda en planta baixa i dues plantes pis. 

Planejament territorial 

▪ Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 
12/01/2010, i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 5559 de 3/2/2010. 

Planejament urbanístic 

▪ Text Refós de les Normes Urbanístiques del planejament general del 
municipi del Morell, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, 
en sessió de 4 de maig de 2006 i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 4668, en 
data 4 de juliol de 2006 

▪ D’acord amb les NS, la finca en qüestió està classificada en sòl urbà i qualificada 
amb la clau 1 – Nucli Antic. 

5. INFORME TÈCNIC 

- Normativa municipal: 

Segons l’article 84.3 – Condicions de l’edificació: 

“Materials i colors de façana: 

Estucs o arrebossats acabats amb colors terrossos o ocres”. 

5. CONCLUSIONS 

És criteri del tècnic emetre informe FAVORABLE, havent de complir amb l’especificat 
a l’apartat 5 del present informe.  
 



Vist el que disposen l’article 75 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 l’article 33 i 
següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, pel que fa a la llicència urbanística per a 
l’execució d’obres.  
 
Vist l’article 21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local i article 53.1 r) 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, pel que fa a la 
competència sobre l’atorgament de llicències.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia 528/2019, de 5 de juliol, pel qual l’Alcaldia delegava en la 
Junta de Govern Local la competència sobre l’atorgament de llicències. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Prendre coneixement de la comunicació prèvia d’obres menors 
presentada. 
 
SEGON.- Establir un termini de dotze mesos per a l’acabament de les obres, 
transcorreguts els quals es produirà la caducitat del termini d’execució de les 
mateixes i esdevindrà necessari presentar una nova comunicació prèvia. 
 
TERCER.- Establir les condicions especials següents: 
 
1a.- Aquesta llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2a.- S’atorga aquesta llicència condicionada al compliment dels requeriments de 
l’informe tècnic i a què les obres es realitzin amb les mesures de seguretat adients, 
especialment per la via pública, i dirigides pels tècnics competents. 
 
3a.- Durant el procés d’execució i a la seva finalització, les obres estaran sotmeses a 
la inspecció tècnica municipal. La realització d’obres no emparades per aquesta 
llicència comportarà l’inici del corresponent expedient disciplinari. Les obres hauran 
de complir estrictament la sol.licitud presentada pel sol.licitant i les condicions 
establertes en aquesta llicència. 
 
4a.- Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que 
garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles. 
 
5a.- Per iniciar les obres s’ha de satisfer a la tresoreria municipal, el pagament del 
deute tributari que meriti, les fiances que corresponguin i qualsevol altre concepte 
establert a la liquidació. 
 
6a.- Totes les obres subjectes a llicència municipal tindran col·locada la cartellera 
informativa de llicència d’obra atorgada, la qual serà lliurada per l’Ajuntament, des 
de l’inici dels treballs fins a l’acabament. Es col·locarà preferentment sobre la tanca 
d’obra al costat de la porta d’accés a l’obra o en un punt de fàcil visió. 
 
7a.- L’horari autoritzat d’execució de les obres queda comprès entre les 08:00 i les 
20:00 hores de dilluns a dissabte no festius i entre les 10:00 i les 14:00 hores els 
diumenges. Les runes resultants d’aquesta construcció s’hauran de traslladar a un 
centre gestor autoritzat, no podent-se abocar a la deixalleria municipal. En cas de 
necessitar-ho s’ha de sol.licitar la llicència d’ocupació de via pública per col.locar-hi 
un contenidor. 

 



14. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor. 

Vista la següent comunicació prèvia a l'execució d'una obra menor presentada al 
Registre General de l'Ajuntament el 8 de novembre de 2019 i amb número d’entrada 
2019-E-RC-2131: 
 
Interessat:   ____________  
Núm. d’expedient:  977/2019 
Obra:    Arranjament façana 
Situació:   Carrer ________ 
 
D’acord amb l’informe favorable emès pel tècnic municipal, el tenor literal del qual 
és el següent: 

Assumpte Comunicació prèvia – arranjament façana  
Expedient 977/2019 
Registre d’entrada 2019-E-RC-2131 de 08/11/2019 
Emplaçament Carrer ______ 
Referència cadastral 0019117CF469__________ 
Sol·licitant _____________________ 

 
Ramon Gasull Barberà – Tècnic municipal 

emet el següent informe: 
 
6. DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 
________________, amb registre d’entrada número 2019-E-RC-23131, de data 
08/11/2019, comunica que realitzarà les obres per a l’arranjament de la façana de 
l’immoble situat al carrer _________, amb referència cadastral  
0019117CF__________ . 
7. DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 

- Instància. 
- Pressupost: 2.970,00 €. 

8. TIPUS D’OBRA 
No requereix projecte subscrit per tècnic competent. 
9. RÈGIM DEL SÒL 
La finca te la referència cadastral 0019117CF__________, es troba situada al carrer 
______ i segons cadastre disposa d’una superfície de sòl de 92 m2 amb una superfície 
construïda de 269 m2 distribuïda en planta baixa i dues plantes pis. 
Planejament territorial 
▪ Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 
12/01/2010, i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 5559 de 3/2/2010. 
Planejament urbanístic 
▪ Text Refós de les Normes Urbanístiques del planejament general del 
municipi del Morell, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, 
en sessió de 4 de maig de 2006 i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 4668, en 
data 4 de juliol de 2006 
▪ D’acord amb les NS, la finca en qüestió està classificada en sòl urbà i qualificada 
amb la clau 1 – Nucli Antic. 
5. INFORME TÈCNIC 
- Normativa municipal: 
Segons l’article 84.3 – Condicions de l’edificació: 
“Materials i colors de façana: 
Estucs o arrebossats acabats amb colors terrossos o ocres”. 
10. CONCLUSIONS 
Havent revisat la documentació presentada, és criteri del tècnic emetre informe 
FAVORABLE a la comunicació, havent de complir amb l’especificat a l’apartat 5 del 
present informe. 
 



Vist el que disposen l’article 75 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 l’article 33 i 
següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, pel que fa a la llicència urbanística per a 
l’execució d’obres.  
 
Vist l’article 21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local i article 53.1 r) 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, pel que fa a la 
competència sobre l’atorgament de llicències.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia 528/2019, de 5 de juliol, pel qual l’Alcaldia delegava en la 
Junta de Govern Local la competència sobre l’atorgament de llicències. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Prendre coneixement de la comunicació prèvia d’obres menors 
presentada. 
 
SEGON.- Establir un termini de dotze mesos per a l’acabament de les obres, 
transcorreguts els quals es produirà la caducitat del termini d’execució de les 
mateixes i esdevindrà necessari presentar una nova comunicació prèvia. 
 
TERCER.- Establir les condicions especials següents: 
 
1a.- Aquesta llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2a.- S’atorga aquesta llicència condicionada al compliment dels requeriments de 
l’informe tècnic i a què les obres es realitzin amb les mesures de seguretat adients, 
especialment per la via pública, i dirigides pels tècnics competents. 
 
3a.- Durant el procés d’execució i a la seva finalització, les obres estaran sotmeses a 
la inspecció tècnica municipal. La realització d’obres no emparades per aquesta 
llicència comportarà l’inici del corresponent expedient disciplinari. Les obres hauran 
de complir estrictament la sol.licitud presentada pel sol.licitant i les condicions 
establertes en aquesta llicència. 
 
4a.- Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que 
garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles. 
 
5a.- Per iniciar les obres s’ha de satisfer a la tresoreria municipal, el pagament del 
deute tributari que meriti, les fiances que corresponguin i qualsevol altre concepte 
establert a la liquidació. 
 
6a.- Totes les obres subjectes a llicència municipal tindran col·locada la cartellera 
informativa de llicència d’obra atorgada, la qual serà lliurada per l’Ajuntament, des 
de l’inici dels treballs fins a l’acabament. Es col·locarà preferentment sobre la tanca 
d’obra al costat de la porta d’accés a l’obra o en un punt de fàcil visió. 
 
7a.- L’horari autoritzat d’execució de les obres queda comprès entre les 08:00 i les 
20:00 hores de dilluns a dissabte no festius i entre les 10:00 i les 14:00 hores els 
diumenges. Les runes resultants d’aquesta construcció s’hauran de traslladar a un 
centre gestor autoritzat, no podent-se abocar a la deixalleria municipal. En cas de 
necessitar-ho s’ha de sol.licitar la llicència d’ocupació de via pública per col.locar-hi 
un contenidor. 

 



15. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor. 
 
Vista la següent comunicació prèvia a l'execució d'una obra menor presentada al 
Registre General de l'Ajuntament el 12 de novembre de 2019 i amb número d’entrada 
2019-E-RC-2144: 
 
Interessat:   _________ 
Núm. d’expedient:  983/2019 
Obra:    Enreixat façana 
Situació:   Carrer ________ 
 
D’acord amb l’informe favorable emès pel tècnic municipal, el tenor literal del qual 
és el següent: 
 

Assumpte Comunicació prèvia – enreixat façana  
Expedient 983/2019 
Registre d’entrada 2019-E-RC-2144 de 12/11/2019 
Emplaçament Carrer ______ 
Referència cadastral 9918501CF4691________   
Sol·licitant _____________________ 

 
Ramon Gasull Barberà – Tècnic municipal 

emet el següent informe: 
 
11. DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 
___________, amb registre d’entrada número 2019-E-RC-2144, de data 
12/11/2019, comunica que realitzarà les obres per a instal·Lar reixes a les obertures 
de la façana de l’immoble situat al carrer ________, amb referència cadastral  
9918501CF4__________. 
12. DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 

- Instància. 
13. TIPUS D’OBRA 
No requereix projecte subscrit per tècnic competent. 
14. RÈGIM DEL SÒL 
La finca te la referència cadastral 9918501C__________, es troba situada al carrer 
_______ i segons cadastre disposa d’una superfície de sòl de 62 m2 amb una 
superfície construïda de 225 m2 distribuïda en planta baixa i tres plantes pis. 
Planejament territorial 
▪ Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 
12/01/2010, i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 5559 de 3/2/2010. 
Planejament urbanístic 
▪ Text Refós de les Normes Urbanístiques del planejament general del 
municipi del Morell, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, 
en sessió de 4 de maig de 2006 i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 4668, en 
data 4 de juliol de 2006 
▪ D’acord amb les NS, la finca en qüestió està classificada en sòl urbà i qualificada 
amb la clau 1 – Nucli Antic. 
5. INFORME TÈCNIC 
6. CONCLUSIONS 
Havent revisat la documentació presentada, és criteri del tècnic emetre informe 
FAVORABLE a la comunicació. 
 
Vist el que disposen l’article 75 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 l’article 33 i 
següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, pel que fa a la llicència urbanística per a 
l’execució d’obres.  



 
Vist l’article 21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local i article 53.1 r) 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, pel que fa a la 
competència sobre l’atorgament de llicències.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia 528/2019, de 5 de juliol, pel qual l’Alcaldia delegava en la 
Junta de Govern Local la competència sobre l’atorgament de llicències. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Prendre coneixement de la comunicació prèvia d’obres menors 
presentada. 
 
SEGON.- Establir un termini de dotze mesos per a l’acabament de les obres, 
transcorreguts els quals es produirà la caducitat del termini d’execució de les 
mateixes i esdevindrà necessari presentar una nova comunicació prèvia. 
 
TERCER.- Establir les condicions especials següents: 
 
1a.- Aquesta llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2a.- S’atorga aquesta llicència condicionada al compliment dels requeriments de 
l’informe tècnic i a què les obres es realitzin amb les mesures de seguretat adients, 
especialment per la via pública, i dirigides pels tècnics competents. 
 
3a.- Durant el procés d’execució i a la seva finalització, les obres estaran sotmeses a 
la inspecció tècnica municipal. La realització d’obres no emparades per aquesta 
llicència comportarà l’inici del corresponent expedient disciplinari. Les obres hauran 
de complir estrictament la sol.licitud presentada pel sol.licitant i les condicions 
establertes en aquesta llicència. 
 
4a.- Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que 
garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles. 
 
5a.- Per iniciar les obres s’ha de satisfer a la tresoreria municipal, el pagament del 
deute tributari que meriti, les fiances que corresponguin i qualsevol altre concepte 
establert a la liquidació. 
 
6a.- Totes les obres subjectes a llicència municipal tindran col·locada la cartellera 
informativa de llicència d’obra atorgada, la qual serà lliurada per l’Ajuntament, des 
de l’inici dels treballs fins a l’acabament. Es col·locarà preferentment sobre la tanca 
d’obra al costat de la porta d’accés a l’obra o en un punt de fàcil visió. 
 
7a.- L’horari autoritzat d’execució de les obres queda comprès entre les 08:00 i les 
20:00 hores de dilluns a dissabte no festius i entre les 10:00 i les 14:00 hores els 
diumenges. Les runes resultants d’aquesta construcció s’hauran de traslladar a un 
centre gestor autoritzat, no podent-se abocar a la deixalleria municipal. En cas de 
necessitar-ho s’ha de sol.licitar la llicència d’ocupació de via pública per col.locar-hi 
un contenidor. 
 
16. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor. 
 
Vista la següent comunicació prèvia a l'execució d'una obra menor presentada al 
Registre General de l'Ajuntament el 6 de novembre de 2019 i amb número d’entrada 
2019-E-RC-2111: 



 
Interessat:   ___________  
Núm. d’expedient:  970/2019 
Obra:    Moviment de terres 
Situació:   Carrer ___________ 
 
D’acord amb l’informe favorable emès pel tècnic municipal, el tenor literal del qual 
és el següent: 
 

Assumpte Comunicació prèvia – moviment de terres  
Expedient 970/2019 
Registre d’entrada 2019-E-RC-2111 de 06/11/2019 
Emplaçament Carrer __________ 
Referència cadastral 0015604CF56________ 
Sol·licitant _________________ 

 
Ramon Gasull Barberà – Tècnic municipal 

emet el següent informe: 
 
15. DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 
____________, amb registre d’entrada número 2019-E-RC-2111, de data 
06/11/2019, comunica que realitzarà les obres per a la neteja del solar i petits 
moviments de terres al pati de l’immoble situat al carrer ________, amb referència 
cadastral  0015604CF__________. 
16. DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 

- Instància. 
17. TIPUS D’OBRA 
No requereix projecte subscrit per tècnic competent. 
18. RÈGIM DEL SÒL 
La finca te la referència cadastral 0015604CF________, es troba situada al carrer 
________ i segons cadastre disposa d’una superfície de sòl de 238 m2 amb una 
superfície construïda de 324 m2. 
Planejament territorial 
▪ Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 
12/01/2010, i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 5559 de 3/2/2010. 
Planejament urbanístic 
▪ Text Refós de les Normes Urbanístiques del planejament general del 
municipi del Morell, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, 
en sessió de 4 de maig de 2006 i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 4668, en 
data 4 de juliol de 2006 
▪ D’acord amb les NS, la finca en qüestió està classificada en sòl urbà i qualificada 
amb la clau 2 – Eixample Urbà. 
5. INFORME TÈCNIC 
6. CONCLUSIONS 
Havent supervisat la documentació presentada, és criteri del tècnic emetre informe 
FAVORABLE a la comunicació. 
 
Vist el que disposen l’article 75 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 l’article 33 i 
següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, pel que fa a la llicència urbanística per a 
l’execució d’obres.  
 
Vist l’article 21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local i article 53.1 r) 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, pel que fa a la 
competència sobre l’atorgament de llicències.  



 
Vist el Decret d’Alcaldia 528/2019, de 5 de juliol, pel qual l’Alcaldia delegava en la 
Junta de Govern Local la competència sobre l’atorgament de llicències. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Prendre coneixement de la comunicació prèvia d’obres menors 
presentada. 
 
SEGON.- Establir un termini de dotze mesos per a l’acabament de les obres, 
transcorreguts els quals es produirà la caducitat del termini d’execució de les 
mateixes i esdevindrà necessari presentar una nova comunicació prèvia. 
 
TERCER.- Establir les condicions especials següents: 
 
1a.- Aquesta llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2a.- S’atorga aquesta llicència condicionada al compliment dels requeriments de 
l’informe tècnic i a què les obres es realitzin amb les mesures de seguretat adients, 
especialment per la via pública, i dirigides pels tècnics competents. 
 
3a.- Durant el procés d’execució i a la seva finalització, les obres estaran sotmeses a 
la inspecció tècnica municipal. La realització d’obres no emparades per aquesta 
llicència comportarà l’inici del corresponent expedient disciplinari. Les obres hauran 
de complir estrictament la sol.licitud presentada pel sol.licitant i les condicions 
establertes en aquesta llicència. 
 
4a.- Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que 
garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles. 
 
5a.- Per iniciar les obres s’ha de satisfer a la tresoreria municipal, el pagament del 
deute tributari que meriti, les fiances que corresponguin i qualsevol altre concepte 
establert a la liquidació. 
 
6a.- Totes les obres subjectes a llicència municipal tindran col·locada la cartellera 
informativa de llicència d’obra atorgada, la qual serà lliurada per l’Ajuntament, des 
de l’inici dels treballs fins a l’acabament. Es col·locarà preferentment sobre la tanca 
d’obra al costat de la porta d’accés a l’obra o en un punt de fàcil visió. 
 
7a.- L’horari autoritzat d’execució de les obres queda comprès entre les 08:00 i les 
20:00 hores de dilluns a dissabte no festius i entre les 10:00 i les 14:00 hores els 
diumenges. Les runes resultants d’aquesta construcció s’hauran de traslladar a un 
centre gestor autoritzat, no podent-se abocar a la deixalleria municipal. En cas de 
necessitar-ho s’ha de sol.licitar la llicència d’ocupació de via pública per col.locar-hi 
un contenidor.  

17. Aprovació, si escau, d'una subvenció al Club de tir al plat "El Perdigot". 

ANTECEDENTS DE FET 

Amb data 28 de juny de 2018, van ser aprovats els Pressupostos municipals en els 
quals es consignava l'aplicació 4/341/48005 - SUBVENCIÓ CLUB DE TIR amb un 
import de 4.000,00 euros, els quals s’han prorrogat automàticament al pressupost 
2020 al haver-se iniciat l’exercici econòmic sense l’oportuna aprovació del 
Pressupost. 



LEGISLACIÓ APLICABLE 

• Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 

• El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per 
Decret de 17 de juny de 1955. 

• Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

• Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol. 

• La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions. 

• La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i la periodicitat 
de la informació a subministrar a la nova Base de dades Nacional de 
Subvencions. 

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

PRIMER.- Atorgar, amb càrrec a l'aplicació 4/341/48005 – SUBVENCIÓ CLUB DE TIR 
del pressupost de despeses de la Corporació 2018, prorrogat per 2020, la subvenció 
directa per import de 4.000,00 euros. 

SEGON.- Formalitzar la concessió de la subvenció en un conveni que recullin les 
condicions i els compromisos aplicables al beneficiari i a l'entitat condecent. S'adjunta 
proposta de conveni a aquesta Proposta, condicionant l’atorgament a la seva 
signatura. 

TERCER.- Notificar als interessats l'atorgament de la concessió de la subvenció, 
comunicant que el termini perquè es presenti la documentació justificativa de la 
subvenció finalitza el 31 de desembre de 2020.  

QUART.- Subministrar la informació sobre la concessió a la Base de dades Nacional 
de Subvencions. 

CINQUÈ.- Reconèixer l’Obligació i Ordenar el pagament de 3.000,00 euros al Club 
de tir al plat El Perdigot, amb NIF número G43976927, en concepte de bestreta per 
l’import màxim previst del 75% de l’import total de la subvenció, amb la intenció de 
que l’entitat disposi sempre de la tresoreria suficient per a la realització de les seves 
activitats durant l’any. 

18. Aprovació, si escau, d’inscripció d’entitat al Registre Municipal d’Entitats 
del Morell. 

Vista la instància presentada pel senyor Antonio López Jiménez al Registre General 
de l’Ajuntament del Morell el 28 d’octubre de 2019, i amb registre d´entrada 
E/002542-2019, d’inscripció de la Penya Madridista del Morell al Registre Municipal 
d’Entitats del Morell. 

Realitzada la comprovació formal, la documentació aportada no s’adequa al que 
requereix la normativa i es requereix a l’interessat que presenti la documentació que 
manca. 



En data 6 de gener de 2020, amb registre d’entrada 2020-E-RC-15, i 11 de gener, 
amb registre d’entrada 2020-E-RC-59, el sr. Antonio López Jiménez aporta la 
documentació que manca. 

Atès el que disposen els articles 4 i 5 del Reglament regulador del Registre Municipal 
d’Entitats del Morell. 

Vistes les competències delegades en la Junta de Govern Local per l’Alcaldia de 
l’Ajuntament mitjançant Decret 2019-0528, de 5 de juliol de 2019. 

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

PRIMER.- Autoritzar la inscripció de la Penya Madridista del Morell al Registre 
Municipal d’Entitats del Morell amb el número 19 d’aquest Registre. 

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

19. Aprovació, si escau, de la devolució d'una fiança del Centre de Serveis 
per la Gent Gran del Morell. 

Els Informes presentats per la Directora del Centre de dia del Morell. 

Vist l’Informe de la Tresorera accidental número 2020-0008 de data 24 de gener de 
2020. 

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 26,53 euros a l’usuari del Centre de 
dia, ______________________. 

SEGON.- Aprovar la devolució d’una fiança de 202,13 euros a l’usuari del Centre de 
dia, _____________________. 

TERCER.- Notificar aquest acord a la part interessada. 

20. Aprovació, si escau, d'adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de 
l'Acord Marc de subministrament d'energia elèctrica ACM. 

Antecedents.-  

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva 



de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió Executiva de 
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar 
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses 
seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: 
Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas 
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i 
BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva 
dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.  

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a 
tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, 
SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del 
present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de 
l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de 
conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació 
dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar 
una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat 
referenciat a l’apartat anterior. 

4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte i  havent adoptat, el Comitè 
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord 
pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, 
al seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc 
pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació 
subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de 
març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.  

5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la 
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des 
de l’1 de gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte 
i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules 
administratives, abans citat.  



6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de 
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la 
segona pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a 
comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució 
del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de 
clàusules administratives, abans citat.  

7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de 
l’ACM, s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de 
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica. 

En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, 
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera 
pròrroga del citat contracte. 

En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera 
pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit 
amb l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la 
finalització del procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, 
a l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga. 

8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió 
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del 
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02). 

En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va 
convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents. 

9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública 
a la seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació 
del contracte derivat. 

10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del 
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a 
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.  

Fonaments de Dret.-  

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05).  

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant 



de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 
D01). 

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 
concordant aplicable.  

Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions 
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament 
i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 
comarcal.  

Atès l’informe favorable d’intervenció número 2020-0024.  

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels 
assistents els següents ACORDS:  

ACORDS  

PRIMER.- Que l’Ajuntament del Morell s’adhereix al  contracte derivat (Exp. 2015.05 
D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir 
de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou 
mesos més.  

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes  

Preus terme d’energia: 

Lot 1 Baixa Tensió (BT):  

Baixa 
tensió: Tarifa/període Preu 

€/MWh 
Sublot 
BT1 2.0A 129,275 

Sublot 
BT2 2.0DHAP1 153,682 

Sublot 
BT3 2.0DHAP2 74,015 

Sublot 
BT4 2.0DHSP1 152,397 

Sublot 
BT5 2.0DHSP2 81,426 

Sublot 
BT6 2.0DHSP3 69,899 



Sublot 
BT7 2.1A 145,415 

Sublot 
BT8 2.1DHAP1 167,407 

Sublot 
BT9 2.1DHAP2 89,37 

Sublot 
BT10 2.1DHSP1 167,865 

Sublot 
BT11 2.1DHSP2 97,008 

Sublot 
BT12 2.1DHSP3 82,541 

Sublot 
BT13 3.0AP1 114,198 

Sublot 
BT14 3.0AP2 100,212 

Sublot 
BT15 3.0AP3 72,623 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

Alta 
tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 98,851 
Sublot AT2 3.1AP2 91,014 
Sublot AT3 3.1AP3 72,865 
Sublot AT4 6.1AP1 114,934 
Sublot AT5 6.1AP2 97,737 
Sublot AT6 6.1AP3 90,992 
Sublot AT7 6.1AP4 81,417 
Sublot AT8 6.1AP5 74,936 
Sublot AT9 6.1AP6 65,815 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 
(Exp.2015.05 D02).  

Preus del terme de potència:  

Lot 1 Baixa Tensió (BT):  

Baixa 
tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426     
2.0 
DHA 38,043426     

2.0 
DHS 38,043426     

2.1 A 44,444710     



2.1 
DHA 44,444710     

2.1 
DHS 44,444710     

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

Alta 
tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731       

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre 
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre 
IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  

SEGON.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
(Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat 
que siguin preceptius.  

TERCER.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM 
(preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic 
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a 
planta, 08007 Barcelona). 

21. Aprovació, si escau, del padró del mes de novembre de 2019 dels rebuts 
de la Taxa del Centre de dia del Morell. 

La regidoria delegada de Benestar Social i Sanitat dona compte del padró dels rebuts 
del Centre de Serveis per a la Gent Gran del mes de novembre de 2019 de la Taxa 
del Centre de dia del Morell per un import de 6.549,68 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. 

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

PRIMER.- Aprovar el padró dels rebuts del mes de novembre de 2019 de la Taxa del 
Centre de dia del Morell 

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

22. Aprovació, si escau, del padró del mes de desembre de 2019 dels rebuts 
de la Taxa del pavelló Municipal d'Esports del Morell. 
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La regidoria delegada d’Esports dona compte del padró dels rebuts del Pavelló 
Municipal d'Esports del Morell del mes de desembre de 2019 per un import de 
6.067,70 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. 

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

PRIMER.- Aprovar el padró dels rebuts del mes de desembre de 2019 de la Taxa del 
Pavelló Municipal d'Esports del Morell. 

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

23. Aprovació, si escau, del padró del mes de gener de 2020 dels rebuts de 
la Taxa del pavelló Municipal d'Esports del Morell. 

La regidoria delegada d’Esports dona compte del padró dels rebuts del Pavelló 
Municipal d'Esports del Morell del mes de gener de 2020 per un import de 7.255 
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. 

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

PRIMER.- Aprovar el padró dels rebuts del mes de gener de 2020 de la Taxa del 
Pavelló Municipal d'Esports del Morell. 

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

24. Aprovació, si escau, del padró del primer trimestre de 2020 dels rebuts 
de la Taxa per ocupació de la via pública amb parades de mercat. 

La regidoria delegada d’Hisenda dona compte del padró dels rebuts del primer 
trimestre de 2020 de la Taxa per ocupació de la via pública amb parades de mercat 
per un import de 3.840 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. 

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

PRIMER.- Aprovar el padró dels rebuts del primer trimestre de 2020 de la Taxa per 
ocupació de la via pública amb parades de mercat. 

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

25. Aprovació, si escau, de la relació de factures. 



Vista la relació de factures número 4 de data 21 de gener de 2020. 

Vist que tots els documents consten signats pels respectius ordenants de la despesa. 

D'acord amb l'establert als art. 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local i 53.1.g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Vist l'informe d'intervenció 2020-20 de 23 de gener de 2020. 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 
següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el pagament de la 
relació de factures i liquidacions número 4 per import de 35.791,35€. 
 
SEGON.- Notificar l’acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament. 
 
De conformitat amb l’incís inicial de l’article 113 en relació a l’art. 82.3 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals i amb l’article 12.4 del Reglament Orgànic 
Municipal de l’Ajuntament del Morell, l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local la 
inclusió en l’ordre del dia d’un nou assumpte. 
 
La Junta de Govern Local aprova la inclusió per urgència d’un nou punt en l’ordre del 
dia per unanimitat. 
 
26. Aprovació, si escau, de la memòria valorada “pavimentació parcial del 
Camí Fondo” 
 
ANTECEDENTS: 
 
David López Reverté en data 24/01/2020 ha signat la memòria valorada 
“pavimentació parcial del Camí Fondo” amb un pressupost de contracta de 5.459,97€ 
(IVA inclòs). 
 
Vist la concessió d’ ajuts destinades als ens locals per arranjament i millores de 
camins rurals de titularitat municipal de la comarca del Tarragonès per a l’anualitat 
del 2019. 
 
Vist les bases de la citada subvenció. 
 
L’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 37 del ROAS regulen 
el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals ordinàries. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’ adopció del següent ACORD: 
  
PRIMER.- Aprovar inicialment la memòria valorada “pavimentació parcial del Camí 
Fondo” amb un pressupost de contracta de 5.459,97 € (IVA inclòs). 
 
SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública al taulell d’edictes de 
l’Ajuntament, al Butlletí oficial de la província de Tarragona i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, per un termini de trenta dies, durant els quals es podrà 
examinar i formular les al·legacions pertinents. 
 
27. Dació de comptes de la gestió de les regidories delegades. 



No se’n registren. 

28. Precs i preguntes. 

No se’n registren. 

El senyor alcalde aixeca la sessió a les 20:00 hores i d’ella s’estén la present acta del 
contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe. 
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