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

 
 
Identificació de la sessió: 
 

Núm.:   3/2020 
Data:   11 de febrer de 2020  
Caràcter:  Ordinari 
Hora d’inici:  13:00 hores 
Hora fi:  14:00 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 

 
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, 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 bonificació de l’Impost de Vehicles de 

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

Tracció Mecànica per antiguitat superior a 25 anys. 
12. Aprovació, si escau, del canvi de titularitat d’una concessió del cementiri 

municipal. 
13. Aprovació, si escau, del canvi de titularitat d’una concessió del cementiri 

municipal. 
14. Aprovació, si escau, de la relació de factures. 
15. Aprovació, si escau, de certificacions obra “Urbanització de la vialitat de la 

zona esportiva del Morell”. 
16. Aprovació del padró del segon trimestre del curs 2019-2020 dels rebuts de la 

Taxa de l'Escola de Música del Morell. 
17. Aprovació, si escau, del padró del mes de febrer de 2020 dels rebuts de la 

Taxa del pavelló Municipal d'Esports del Morell. 



18. Aprovació, si escau, del padró del mes de gener de 2020 dels rebuts de la 
Taxa de la Llar d’Infants del Morell. 

19. Dació de comptes de la gestió de les regidories delegades. 
20. Precs i preguntes. 

 
Al poble del Morell, essent el dia 11 de febrer de 2020 a les 13:00 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: 82,06€ 

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 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: 151,67€ 

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 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

INTERESSOS IMPORT TOTAL 
A PAGAR 

05/03/2020 27,35€ 0,02€ 27,37€ 
05/04/2020 27,35€ 0,02€ 27,37€ 
05/05/2020 27,35€ 0,02€ 27,37€ 



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: 102,86€ 

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 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

INTERESSOS IMPORT TOTAL 
A PAGAR 

20/02/2020 50,55€ 0,30€ 50,85€ 
20/03/2020 50,56€ 0,30€ 50,86€ 
20/04/2020 50,56€ 0,30€ 50,86€ 



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: 60,97€ 

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 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

INTERESSOS IMPORT TOTAL 
A PAGAR 

20/02/2020 34,28€ 0,20€ 34,48€ 
20/03/2020 34,29€ 0,20€ 34,49€ 
20/04/2020 34,29€ 0,20€ 34,49€ 



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: 57,49€ 

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 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

INTERESSOS IMPORT TOTAL 
A PAGAR 

20/02/2020 20,32€ 0,12€ 20,44€ 
20/03/2020 20,32€ 0,12€ 20,44€ 
20/04/2020 20,32€ 0,12€ 20,44€ 



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: Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 

IMPORT: 48,41€ 

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 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: 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

INTERESSOS IMPORT TOTAL 
A PAGAR 

20/02/2020 19,16€ 0,11€ 19,28€ 
20/03/2020 19,16€ 0,11€ 19,28€ 
20/04/2020 19,16€ 0,11€ 19,28€ 



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: 211,05€ 

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. 

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 dels assistents els 
ACORDS següents:  

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRREC INTERESSOS IMPORT 
TOTAL A 
PAGAR 

20/02/2020 16,14€ 0,81€ 0,0€ 16,95€ 
20/03/2020 16,14€ 0,81€ 0,0€ 16,95€ 
20/04/2020 16,14€ 0,81€ 0,6€ 17,01€ 



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

En data 4 de febrer de 2020, té entrada al Registre General amb número 253, 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 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 ______ al _______________ 
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 bonificació de l’Impost de 
Vehicles de Tracció Mecànica per antiguitat superior a 25 anys. 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT 
TOTAL A 
PAGAR 

05/03/2020 70,35€ 9,74€ 0,55€ 80,64€ 
05/04/2020 70,35€ 9,74€ 0,55€ 80,64€ 
05/05/2020 70,35€ 9,74€ 0,55€ 80,64€ 



En data 29 de gener de 2020, té entrada al Registre General amb número 194, un 
escrit  de _____________, 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. 

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

En data 6 de febrer de 2020, té entrada al Registre General amb número 283, un 
escrit de _______________, 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. 

12. Aprovació, si escau, del canvi de titularitat d’una concessió del cementiri 
municipal. 

Vista la sol·licitud presentada per ________________,  per canvi de titular en la 
concessió del nínxol ________ del cementiri municipal presentada al Registre 
General de l’Ajuntament a data 3 de febrer de 2020 i amb número d’entrada 238.  

Vist que aporta el testament com hereva.  

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 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 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 
ACORDS següents: 

PRIMER.- Aprovar la concessió del dret funerari sobre el nínxol _________ del 
cementiri municipal a favor de _________________, inscriure aquesta concessió al 
Registre general de sepultures i mortuori.  

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

13. Aprovació, si escau, del canvi de titularitat d’una concessió del cementiri 
municipal. 

Vista la sol·licitud presentada per ___________________,  per canvi de titular en la 
concessió del nínxol ___________ del cementiri municipal presentada al Registre 
General de l’Ajuntament a data 3 de febrer de 2020 i amb número d’entrada 237. 

Vist que aporta la renúncia dels hereus a favor de ______________. 

Vista l’acceptació de la concessió del nínxol ____ per part seva. 

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 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 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 ______ del 
cementiri municipal a favor de _______________, inscriure aquesta concessió 
al Registre general de sepultures i mortuori . 

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

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

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 2020-0032 de 7 de febrer 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 5 per import de 83.476,72€. 

SEGON.- Notificar l’acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament. 

Núm. Ope. NIF. Raó social interessat Núm. Fac. Import 
líquid 

2020000003 20028761Q FUSTER ESTEBAN, CÉSAR 2051 1.040,90 
2020000005 20028761Q FUSTER ESTEBAN, CÉSAR 2052 951,06 
2020000006 39724979T ZAMORA SOLANES, MÓNICA 19/131 2.082,85 
2020000007 39724979T ZAMORA SOLANES, MÓNICA 19/130 156,51 
2020000008 39724979T ZAMORA SOLANES, MÓNICA 19/129 264,04 
2020000012 48276070J PAGEO CEBRIÁN, AXEL 3 412,50 
2020000014 B43451897  ELECTRÒNICA MANEL, S.L. 20 168,92 
2020000017 F20025318  ORONA,S.COOP. 2004035635 244,48 
2020000026 B37522448 ECOTISA UNA TINTA DE 00206 377,34 
2020000029 B43987098 GUIVERNAU EQUIPOS 00131098 29,45 
2020000038 J43397140  BRIDO, S.C.P. 36 145,20 
2020000039 J43397140  BRIDO, S.C.P. 34 290,40 
2020000041 J43397140  BRIDO, S.C.P. 33 72,60 
2020000097 39649642B SARRIO MARTINEZ SALVADOR 02 507,90 
2020000098 B43050970  BODEGAS YZAGUIRRE, S.L. VF-1904244 124,15 
2020000107 B43553379  LIALPA,S.L. 23455 496,10 
2020000109 B55647499 F&H SERVICIO CONTROL DE 406 484,00 



2020000110 J43397140  BRIDO, S.C.P. 31 393,25 
2020000111 J43397140  BRIDO, S.C.P. 32 726,00 
2020000112 39920689A GALLEGO GARCIA, ANTONIO 1 1.056,33 
2020000113 39738456E FLORS I PLANTES 14 96,80 
2020000120 A08663619 CAIXABANK, S.A. 000477873 0,30 
2020000121 A08663619 CAIXABANK, S.A. 000477872 1,21 
2020000122 A08663619 CAIXABANK, S.A. 000477871 3,33 
2020000123 A08663619 CAIXABANK, S.A. 000477648 0,91 
2020000124 A08663619 CAIXABANK, S.A. 000477874 21,78 
2020000125 A08663619 CAIXABANK, S.A. 000477647 3,03 
2020000126 A08663619 CAIXABANK, S.A. 000477649 18,76 
2020000127 B65466997 COMERCIA GLOBAL PAYMENTS 7931340 89,35 
2020000128 39649747R DALMAU BATALLA, JOSEP Mª 88 338,80 
2020000129 B61454989 BLUE LIVE PRODUCCIONES, INV/2020/0001 2.299,00 
2020000130 A43083203 ARTS GRÀFIQUES RABASSA, 002 467,06 
2020000131 A43083203 ARTS GRÀFIQUES RABASSA, 004 371,47 
2020000132 B43987098 GUIVERNAU EQUIPOS 00131060 71,45 
2020000133 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 005798 36,30 
2020000134 G67132720 ASSOSIACIÓ CULTURA ASC-1130 370,00 
2020000135 B43050970  BODEGAS YZAGUIRRE, S.L. VF-2000043 132,53 
2020000146 B55553325 BARBERA MARTINEZ NETEGES 20002 665,50 
2020000149 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 005812 36,30 
2020000150 B43461417  AUTOTER 2000,S.L. 20200092 577,12 
2020000151 B43461417  AUTOTER 2000,S.L. 20200061 198,80 
2020000152 26743934V LOPEZ CASTILLO, DAVID 20/005 703,09 
2020000153 B55624506 NOVELEC BAIX CAMP, S.L. 1200100004 180,59 
2020000154 B55624506 NOVELEC BAIX CAMP, S.L. 1200100003 108,44 
2020000155 B25335332 ALQUI-ENVAS, S.L. 205001 91,96 
2020000168 39677541B RODRÍGUEZ REVERTÉ, JOSEP 70 762,30 
2020000169 B43288927 AUTOCARES NIKA, SL  4033717 496,00 
2020000173 A08663619 CAIXABANK, S.A. 000697648 2,42 
2020000174 A08663619 CAIXABANK, S.A. 000841430 1,21 
2020000176 S5800004CT ENTITAT AUTÒNOMA DEL A/2000350 327,60 
2020000177 39896042N BORRÀS CORT, RUBÈN F20-003 2.149,44 
2020000178 A08663619 CAIXABANK, S.A. 000841431 2,42 
2020000188 A08742835 MANPOWER TEAM E.T.T., MVA-060426 2.210,79 
2020000191 B58583568  I.R.I.F., SL 399577 38,00 
2020000192 B43987098 GUIVERNAU EQUIPOS 00131174 13,20 
2020000195 A43062322 TALLERS DENIS, SA 2000000064 215,22 
2020000196 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 005823 36,30 
2020000197 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 005838 36,30 
2020000199 A25530163 GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A. FVR2000014 48,40 
2020000201 G55590327 TORNAVÍS TEATRE 12-dup 1.000,00 
2020000202 40889080W MOLINS MARQUES, RAMON 03 1.258,40 
2020000203 P-4300000I DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2020-280 195,00 
2020000204 P-4300000I DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2020-273 70,00 
2020000207 B43441005  OPTIM SERVEIS INTEGRALS, 20005 554,16 
2020000208 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 005853 99,90 
2020000209 39930620K GOMIS PADRELL LARA 202001 4.032,05 
2020000210 Q0801175A ADMINISTRACIÓ OBERTA DE 25678 29,89 



2020000212 A41810920  VIVA AQUA SERVICE SPAIN T201002425 23,92 
2020000213 A41810920  VIVA AQUA SERVICE SPAIN T201002424 118,64 
2020000214 A41810920  VIVA AQUA SERVICE SPAIN T201002423 109,84 
2020000215 A41810920  VIVA AQUA SERVICE SPAIN T201002422 57,90 
2020000217 A41810920  VIVA AQUA SERVICE SPAIN T201002421 13,95 
2020000218 A41810920  VIVA AQUA SERVICE SPAIN T201002419 34,09 
2020000219 A41810920  VIVA AQUA SERVICE SPAIN T201002418 43,54 
2020000220 A43068972 DISTRIBUCIONS PASCUAL, 39 67,96 
2020000232 B87286225 GLOBAL & LOCAL AUDIT, 56 290,40 
2020000233 A25530163 GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A. FVR2000100 48,40 
2020000235 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 005891 36,30 
2020000237 B61475257 LA VANGUARDIA 1100466707 125,00 
2020000245 B43987098 GUIVERNAU EQUIPOS 00131269 55,08 
2020000246 39887063A POBLADO MONTAGUT, LAIA 2020/001 2.014,00 
2020000249 B43496447  INICIATIVES DE TELEVISIÓ 2276 756,25 
2020000250 A78520293  REALE SEGUROS 69000790852403C0613 224,53 
2020000251 G08171407 FIATC MUTUA SEGUROS Y 000023001 1.945,13 
2020000252 B55552723 CONSTRUCCIONS SOLIDITY 02/2020 4.948,42 
2020000253 P05800043A CONSORCI LOCALRET Q2020/728 426,93 
2020000254 77784866Q FIGUERAS SALVADO, AGUSTI 10 220,00 
2020000260 B43642222  CUINA GESTIÓ,S.L. 2020/FAC/546 1.973,80 
2020000302 F08226714  ABACUS, S.C.C.L. 9010149494 108,27 
2020000303 A78520293  REALE SEGUROS 69000833483503C0613 4.804,82 
2020000353 B43681709 GRANJA QUART D'HORA, SL 010/2020 13.997,46 
2020000354 B43681709 GRANJA QUART D'HORA, SL 009/2020 10.848,73 
2020000355 B43681709 GRANJA QUART D'HORA, SL 008/2020 7.700,00 
2020000231 B87286225 GLOBAL & LOCAL AUDIT, 55 1.996,50 

TOTAL RELACIÓ  83.476,72 

15. Aprovació, si escau, de certificacions obra “Urbanització de la vialitat de 
la zona esportiva del Morell”. 

Es dona compte de la certificacions d’obra número 1, 2 i 3 de l’obra “Urbanització de 
la vialitat de la zona esportiva del Morell”, pel tècnic director de l’obra Josep Anglès 
Pascual, que la certificació número 1 ascendeix a 54.334,38€, la certificació número 
2 ascendeix a 62.797,68€ i la certificació número 3 a 55.247,38€. 

L’article 240  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
exposa que “als efectes del pagament, l’Administració ha d’expedir mensualment, en 
els primers deu dies següents al mes a què corresponguin, certificacions que 
comprenguin l’obra executada d’acord amb el projecte durant el període de temps 
esmentat, llevat que hi hagi prevenció en contra en el plec de clàusules 
administratives particulars; aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a 
compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament 
final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que 
comprenen”. 

Vist la factura número 20015001 presentada per Auxiliar de Firmes y Carreteras de  
54.334,38€ corresponent a la certificació número 1 de l’obra “Urbanització de la 
vialitat de la zona esportiva del Morell”. 



Vist la factura número 20015004 presentada per Auxiliar de Firmes y Carreteras de  
62.797,68€ corresponent a la certificació número 2 de l’obra “Urbanització de la 
vialitat de la zona esportiva del Morell”. 

Vist la factura número 20015006 presentada per Auxiliar de Firmes y Carreteras de 
55.247,38€ corresponent a la certificació número 3 de l’obra “Urbanització de la 
vialitat de la zona esportiva del Morell”. 

Vist l’Informe d’intervenció 2018-0108 de 22 15 de novembre de 2018 on es fiscalitza 
de conformitat la fase “A” de la despesa. 

Vist l’Informe d’intervenció 2018-0007 de 15 de gener de 2019 on es fiscalitza de 
conformitat la fase “D” de la despesa. 

Vist que l’any 2019 es va produir la fase AD de la licitació de les obres “Urbanització 
de la vialitat de la zona esportiva del Morell”  i aquesta s’ha incorporat al pressupost 
prorrogat de l’any 2020. 

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 2020-0031 de 6 de febrer de 2020. 

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

PRIMER.- Aprovar les certificacions d’obra número 1, 2 i 3  de l’obra “Urbanització 
de la vialitat de la zona esportiva del Morell”, d’imports  54.334,38€, 62.797,68€ i 
55.247,38€ respectivament. 

SEGON.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament a de la factura número 
20015001 per import de 54.334,38€, de la factura 20015004 per import de 
62.797,68€ i de la factura 20015006  per import 55.247,38€  presentades per Auxiliar 
de Firmes y Carreteras amb càrrec a l'aplicació pressupostària 6/150/60905- 
Urbanització vial zona esportiva i pista oberta. 

TERCER.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari de l’obra i als Serveis Econòmics 
de l’Ajuntament. 

16. Aprovació del padró del segon trimestre del curs 2019-2020 dels rebuts 
de la Taxa de l'Escola de Música del Morell. 

La regidoria delegada d'Ensenyament dona compte del padró dels rebuts del segon 
trimestre del curs 2019-2020 de la Taxa de l'Escola de Música del Morell per un import 
de 16.503,67 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 segon trimestre del curs 2019-2020 de 
la Taxa de l'Escola de Música del Morell 

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

17. Aprovació, si escau, del padró del mes de febrer 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 febrer de 2020 per un import de 5.680 
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 febrer de 2020 de la Taxa del 
Pavelló Municipal d'Esports del Morell. 

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

18. Aprovació, si escau, del padró del mes de gener de 2020 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 gener de 2020 per un import de 7.495,11 
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. 

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 de la 
llar d'infants del Morell 

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

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

Alcaldia 

L’Alcalde dona compte a la Junta de Govern Local del Decret d’Alcaldia 0099/2020, 
de 6 de febrer. 



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 de tres nous assumptes. 

La Junta de Govern Local aprova la inclusió per urgència de tres nous punts en l’ordre 
del dia per unanimitat. 

20. Aprovació, si escau, d’una subvenció al Club Deportivo Morell 2020. 

ANTECEDENTS DE FET  

ÚNIC. En data 28 de juny de 2018, van ser aprovats els Pressupostos municipals en 
els quals es consignava l'aplicació 4/341/48002 - SUBVENCIÓ CLUB ESPORTIU EL 
MORELL, amb un import de 78.000,00 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. 

 — Base 30 i següents de les Bases d’Execució del Pressupost vigent. 

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

PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l'aplicació 4/341/48002 - SUBVENCIÓ CLUB 
ESPORTIU EL MORELL del pressupost de despeses de la Corporació 2018, prorrogat 
per 2020, la subvenció per import de 78.000,00 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 39.000,00 euros al Club 
Deportivo Morell, amb CIF número G43286228, en concepte de bestreta per l’import 
màxim previst del 50% 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. 

SISÈ. Notificar aquest acord a l’Interessat, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 

SETÈ. Sotmetre aquests acords a condició suspensiva de la signatura del conveni 
amb l’entitat beneficiària de la subvenció. 

21. Aprovació, si escau, d’una subvenció al Club Futbol Sala Morell 2020. 

ANTECEDENTS DE FET  

ÚNIC. En data 28 de juny de 2018, van ser aprovats els Pressupostos municipals en 
els quals es consignava l'aplicació 4/341/48009 - SUBVENCIÓ FUTBOL SALA, amb un 
import de 21.000,00 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 4/341/48009 - SUBVENCIÓ FUTBOL SALA 
del pressupost de despeses de la Corporació 2018, prorrogat per 2020, la subvenció 
per import de 21.000,00 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 la seva eficàcia 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 10.500,00 euros al Club 
Futbol Sala Morell, amb NIF número G43477041, en concepte de bestreta per l’import 
màxim previst del 50% 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. 

SISÈ. Notificar aquest acord a l’Interessat, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 

SETÈ. Sotmetre aquests acords a condició suspensiva de la signatura del conveni 
amb l’entitat beneficiària de la subvenció. 

22. Aprovació, si escau, d’una subvenció al Club Bàsquet Morell 2020.  

ANTECEDENTS DE FET  

ÚNIC. Amb data 28 de juny de 2018, van ser aprovats els Pressupostos municipals 
en els quals es consignava l'aplicació 4/341/48003 - SUBVENCIÓ CLUB BÀSQUET EL 
MORELL amb un import de 99.000,00 euros, els quals s’han prorrogat 
automàticament al pressupost 2020 al haver-se iniciat l’exercici econòmic sense 
l’oportuna aprovació del Pressupost 2020.   

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 4/341/48003 - SUBVENCIÓ CLUB 
BÀSQUET EL MORELL del pressupost de despeses de la Corporació 2018, prorrogat 
per 2020, la subvenció per import de 99.000,00 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 la seva eficàcia 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 49.500,00 euros en 
concepte de subvenció per al Club Bàsquet Morell en concepte de bestreta per 
l’import màxim previst del 50 % 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. 

SISÈ. Notificar aquest acord a l’Interessat, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 

SETÈ. Sotmetre aquests acords a condició suspensiva de la signatura del conveni 
amb l’entitat beneficiària de la subvenció. 

23. Precs i preguntes. 

No se’n registren. 

El senyor alcalde aixeca la sessió a les 14.00 hores i d’ella s’estén la present acta del 
contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe. 

Document signat electrònicament 
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