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

 
 
Identificació de la sessió: 
 

Núm.:   4/2020 
Data:   25 de febrer de 2020  
Caràcter:  Ordinari 
Hora d’inici:  13:30 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  
 
Secretària accidental: Sra. Gemma Montserrat Guinovart 

 
 

ORDRE DEL DIA: 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació, si escau, de l'atorgament de llicències d'obra. 
3. Aprovació, si escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació del domini públic 

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

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

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

per ús privat. 
7. Aprovació, si escau, del fraccionament d'un deute tributari. 
8. Aprovació, si escau, del fraccionament d'un deute tributari. 
9. Aprovació, si escau, de l'atorgament de l’exempció de l’Impost de Vehicles de 

Tracció Mecànica per minusvalidesa. 
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, de l'atorgament de bonificació de l’Impost de Vehicles de 

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

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

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

Tracció Mecànica per antiguitat superior a 25 anys. 



16. Aprovació, si escau, d'una bestreta de caixa fixa per despeses diverses de la 
Regidoria de Protocol. 

17. Aprovació, si escau, d'una bestreta de caixa fixa per despeses diverses del 
Centre de Dia. 

18. Aprovació, si escau, d'una bestreta de caixa fixa per despeses Centre Gent 
Gran. 

19. Aprovació, si escau, del padró de gener dels rebuts de la taxa dels cursos del 
Centre Cultural del Morell. 

20. Aprovació, si escau, del padró del mes de desembre de 2019 dels rebuts de 
la Taxa del Centre de Dia del Morell. 

21. Aprovació, si escau, de la relació de factures. 
22. Dació de comptes de la gestió de les regidories delegades. 
23. Precs i preguntes. 

 
Al poble del Morell, essent el dia 25 de febrer de 2020 a les 13:30 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 accidental 
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, 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-1636 per l'obtenció de la llicència 
municipal d'obres següent: 
 
Interessat: REPSOL QUÍMICA 
Núm. d’expedient: 741/2019 
Obra: OBRA MAJOR REPSOL QUIMICA SEGON REACTOR EN FASE GAS A LA PLANTA 
DE PP2. 
Situació: COMPLEX INDUSTRIAL REPSOL QUIMICA 
 
D’acord amb l’informe favorable de 03 de febrer emès per l’arquitecte, el tenor literal 
del qual és el següent: 
  

Assumpte Llicència urbanística  

Expedient 741/2019 

Registre d’entrada 2019-E-RC-1636 de 16/08/2019 

Emplaçament LG Hospitals 1202 



Referència cadastral 1427903CF5612E0001SR 

Sol·licitant Ángel Andrés Cámara Pérez, en representació de l’empresa Repsol 
Química S.A. 

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-1636, de data 16/08/2019, 
en representació de l’empresa Repsol Química, sol·licita llicència d’obres per a la construcció de “segundo 
reactor en fase gas en la planta de PP2” dins el complex industrial de Repsol Química, emplaçat a LG 
Hospitals 1202 i amb referència cadastral 1427903CF5612E0001SR. 

DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 

- Proyecto RQ – 1564: Segundo reactor en fase gas en PP2”, signat per l’Enginyer Industrial 
Víctor González Atidiello, i visat electrònicament pel Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
del Principado de Asturias, amb número de visat 20190830V de data 02/08/2019. 

- Estudi de seguretat i salut. 

- “Memoria de Seguridad contra incendios (proyecto de construcción)”.  

- Designació del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra del 
projecte de “RQ-2201564 segundo reactor en fase gas pp2”, signat per l’Enginyer Industrial 
Ester Comas Sanchez, col·legiada 20717, i visat pel col·legi d’Enginyers Industrials de 
Tarragona amb número de visat A0037642. 

- Document de compromís de residus de la construcció i/o demolició, signat amb l’empresa 
Griñó, per un import de 4.972,66 €. 

- Formulari SP01-V03-12 documentació tècnica de prevenció i seguretat en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 

- Tríptic estadístic de construcció d’edificis. 

- Document “adenda al proyecto de sol·licitud de licencia de obres nuevo reactor fase gas PP2”, 
presentat per registre d’entrada 2019-E-RC-2276 de data 03/12/2019. Aquest document 
inclou: 

o Full d’assumeix de la direcció facultativa de l’obra “Proyecto RQ-1564 Segundo 
reactor en fase gas en PP2” ampliación de la unidad PP2, signat per l’enginyer 
Industrial Agustín Pujol Hugas, col·legiat 11.714 i visat pel Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya demarcació Tarragona amb número de visat 84583 de data 
01/08/2019. 

o Annex formulari AESA 

o Justificació dels paràmetres urbanístics. 

TIPUS D’OBRA 

Ampliació. 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: 9.317.000,00 €. 

RÈGIM DEL SÒL 

La finca te la referència cadastral 1427903CF5612E0001SR, es troba situada a LG Hospitals 1202 i segons 
cadastre te una superfície construïda de 111.930 m2 sobre una superfície de sòl de 416.020 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 

Al Complex Industrial de Repsol Química, S.A., s’hi desenvolupa la transformació en diferents polímers de 
les olefines obtingudes durant el procés de refinat. 

L’empresa promou el denominat “Proyecto RQ-1564, Segundo Reactor en Fase Gas en PP2”, a executar a 
la Planta existent de Polipropilè 2 (PP2) del Complex. 

Les instal·lacions de la planta PP2 compten actualment amb dos reactors en fase líquida i un reactor en 
fase gas. Mitjançant l’execució del present Projecte es preveu la instal·lació d’un segon reactor en fase gas 
dintre d’aquesta planta. 

Justificació paràmetres bàsics condicions d’edificació 

- El document “addenda” presentat inclou la justificació dels paràmetres urbanístics de la totalitat de la 
parcel·la, amb la inclusió de totes les edificacions existents. Es justifica el compliment dels paràmetres 
d’ocupació i edificabilitat. 

- L’article 90 del TRNNSS de planejament del Morell, estableix que l’alçada de les construccions destinades 
al procés industrial (xemeneies, refrigeradors i altres elements tècnics) podran sobrepassar els 10,50 m 
d’alçada, sempre que no suposin un increment de l’edificació permesa, però haurà de justificar-se 
tècnicament. El projecte justifica abastament la necessitat d’assolir una altura màxima de 36,10 m per 
motius tècnics. 

Servituds aèries 

No es podran autoritzar construccions, instal·lacions o plantacions als espais i zones afectades per les 
servituds aeronàutiques, sense la prèvia resolució favorable del Ministeri de Foment, conforme l’establert 
a l’article 29 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques. 

Amb registre d’entrada 2020-E-RC-209 de data 31/01/2020 es rep autorització per part de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea per a instal·lar l’estructura metàl·lica i l’ús de grua mòbil perquè no es vulnera 
cap de les servituds aeronàutiques establertes per l’aeroport de Reus. 

Prevenció d’incendis 

Amb registre d’entrada 2020-E-RC-65 de data 13/01/2020, el cap de la unitat de prevenció emet informe 
favorable a l’activitat “segundo reactor fase 2 en planta de polipropileno 2”, perquè reuneix les condicions 
de seguretat contra incendis que determina la reglamentació d’aplicació. 

El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la documentació 
tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació. 

Consideracions ambientals 

En data 24 d’abril de 2019 l’empresa ha comunicat la incorporació d’una modificació no substancial a 
l’autorització ambiental atorgada consistent en la incorporació d’un segon reactor en fase gas a la planta 
de polipropilè 2. 

La Ponència Ambiental, en sessió realitzada el dia 31 d’octubre de 2019, va aprovar la proposta de 
resolució de considerar com a no substancial la modificació comunicada per l’empresa Repsol Química, SA 



consistent en la incorporació d’un segon reactor en fase gas a la planta de polipropilè 2 i incorporar-la a 
l’autorització ambiental del 18 de desembre de 2007 amb número d’expedient TA20040061. 

En el tràmit d’audiència de la proposta de resolució provisional de data 7 de novembre de 2019, s’ha donat 
audiència als interessats i als Ajuntaments de la Pobla de Mafumet, Perafort i el Morell. En aquest tràmit 
no s’han formulat al·legacions a la proposta de resolució. 

CONCLUSIONS 

Vist l’anteriorment descrit, s’emet informe favorable a la concessió de la llicència d’obres. 

Tanmateix, com estableix l’article 77.4 del Reglament d’obres, activitats i serveis, en tractar-se d’una 
llicència d’edificació per a usos i activitats determinades, en cap cas no s’ha d’atorgar la llicència d’obres 
sense la concessió prèvia o simultània de la referent a l’activitat. 

D’acord amb l’informe favorable de 06 de febrer emès per l’enginyer, el tenor literal 
del qual és el següent: 
 
Identificació de l’expedient  

Expedient número 741/2019 referent a les obres per a la construcció de “segundo reactor en fase gas en 
la planta de PP2” dins el complex industrial de Repsol Química, emplaçat a LG Hospitals 1202. 
 
Fets 

En relació amb la documentació aportada que consta de: 

- Model de declaració responsable d’activitats sense incidència ambiental, signat per la 
propietat en data de 23/09/2015. 

- Proyecto RQ – 1564: Segundo reactor en fase gas en PP2”, signat per l’Enginyer Industrial 
Víctor González Atidiello, i visat electrònicament pel Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
del Principado de Asturias, amb número de visat 20190830V de data 02/08/2019. 

- Designació del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra del 
projecte de “RQ-2201564 segundo reactor en fase gas pp2”, signat per l’Enginyer Industrial 
Ester Comas Sanchez, col·legiada 20717, i visat pel col·legi d’Enginyers Industrials de 
Tarragona amb número de visat A0037642 

- “Memoria de Seguridad contra incendios (proyecto de construcción)” 
- Formulari SP01-V03-12 documentació tècnica de prevenció i seguretat en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
- Document “adenda al proyecto de sol·licitud de licencia de obres nuevo reactor fase gas PP2”, 

presentat per registre d’entrada 2019-E-RC-2276 de data 03/12/2019. Aquest document 
inclou: 

o Full d’assumeix de la direcció facultativa de l’obra “Proyecto RQ-1564 Segundo 
reactor en fase gas en PP2” ampliación de la unidad PP2, signat per l’enginyer 
Industrial Agustín Pujol Hugas, col·legiat 11.714 i visat pel Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya demarcació Tarragona amb número de visat 84583 de data 
01/08/2019. 

 
Consideracions tècniques 

- Segons la Llei 20/2009 es tracta d’una activitat descrita com “Instal.lacions químiques per a 
la fabricació de productes químics orgànics de base”, classificada com Annex I. 1 Apartat 5, 
Subapartat 1.a. 

- La documentació aportada justifica que les obres que es pretenen realitzar es troben incloses 
en els supòsits de Modificacions No Substancials. 

- Aquestes modificacions han estat informades per part del Departament de Territori i 
Sostenibilitat Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, amb la incorporació 
d’una modificació no substancial a l’autorització ambiental atorgada consistent en la 
incorporació d’un segon reactor en fase gas a la planta de polipropilè 2. La Ponència 
Ambiental, en sessió realitzada el dia 31 d’octubre de 2019, va aprovar la proposta de 
resolució de considerar com a no substancial la modificació comunicada per l’empresa Repsol 
Química, SA consistent en la incorporació d’un segon reactor en fase gas a la planta de 
polipropilè 2 i incorporar-la a l’autorització ambiental del 18 de desembre de 2007 amb 
número d’expedient TA20040061. 

- En el tràmit d’audiència de la proposta de resolució provisional de data 7 de novembre de 
2019, s’ha donat audiència als interessats i als Ajuntaments de la Pobla de Mafumet, Perafort 
i el Morell. En aquest tràmit no s’han formulat al·legacions a la proposta de resolució. 

- Amb registre d’entrada 2020-E-RC-65 de data 13/01/2020, la direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments, Regió d’Emergències de Tarragona,  emet informe favorable 
a l’activitat “segundo reactor fase 2 en planta de polipropileno 2”, perquè reuneix les 
condicions de seguretat contra incendis que determina la reglamentació d’aplicació. 
 

Conclusions 



 
Informo FAVORABLEMENT sobre la documentació aportada, segons es detalla en l’informe de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Regió d’Emergències de Tarragona amb els 
següents condicionants un cop es finalitzin les obres descrites i són: 
 
1.- El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la documentació 
tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació. 
 
2.- Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010. 
 
3.- El control de la instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis, si s’escau, 
s’haurà d’efectuar segons s’indica en la Instrucció Tècnica Complementària SP 136 “Certificació 
d’instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis”. 
 
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 
528/2019, de 5 de juliol. 

 
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 “segundo reactor en fase 
gas en la planta de PP2” dins el complex industrial de Repsol Química, emplaçat a LG 
Hospitals 1202 i amb referència cadastral 1427903CF5612E0001SR. 

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 dels 
informes tècnics 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. 

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

El 6 de febrer de 2020, amb número d’entrada 2020-E-RC-58, el 
_________________, amb________________ en representació de l’Institut Morell, 
va sol·licitar llicència per poder fer ús de les instal·lacions del Teatre Auditori, el dia 
24 de març de 2020, de les 16.00h fins les 19.00h per tal de realitzar el concurs 
“Fem Matemàtiques”  

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 les instal·lacions del Teatre Auditori, 
el dia 24 de març de 2020, de les 16.00h a les 19.00h a ________________ en 
representació de l’Institut del Morell. 

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

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

El 10 de gener de 2020, amb número d’entrada 2020-E-RC-58, ________________, 
amb _____________ en representació de l’Escola Ventura Gassol, va sol·licitar 
llicència per poder fer ús de les instal·lacions del Teatre Auditori, el dia 20 de febrer 
de 2020, de les 9.00h fins les 12.30h i de les 15.00h a 16.30h per tal de realitzar un 
espectacle teatral emmarcat en la celebració del Carnestoltes. 

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 les instal·lacions del Teatre Auditori, 
el dia 20 de febrer de 2020, de les 9.00h a les 12.30h i de les 15.00 a les 16.30, a 
_____________________ en representació de l’Escola Ventura Gassol. 



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

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

El 4 de desembre del 2019, amb número d’entrada 2019-E-RC-2279, 
_____________________, amb _______________ en representació de AMPA 
Escola Ventura Gassol, va sol·licitar llicència per poder fer ús de les instal·lacions del 
Teatre Auditori, i la sala polivalent, del 11 al 15 de maig de 2020, per la realització 
de l'activitat pedagògica "Planetari” 

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 les instal·lacions del Teatre Auditori, 
i la sala polivalent, del 11 al 15 de maig de 2020 a _________________ en 
representació de l'AMPA Escola Ventura Gassol. 

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

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

El 19 de febrer de 2019, amb número d’entrada 2020-E-RC-390, ____________ 



________, amb ___________ en representació de L’AMPA IES MORELL amb el  NIF 
G43488782, va sol·licitar llicència per poder fer ús de les instal·lacions d’una sala del 
Centre Cultural, el dia 26 de febrer de 2020, de les 19.00 fins a 21h per tal de realitzar 
una reunió amb pares, mares i nens de l’ESO. 

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 les instal·lacions d’una sala del Centre 
Cultural, el dia 26 de febrer de 2020, de les 19.00 fins a 21h a l’AMPA IES MORELL. 

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

7. Aprovació, si escau, del fraccionament d’un deute tributari. 

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

DEUTOR TRIBUTARI: ______________________  
NATURALESA: Taxa per obertura d'establiment comercial 
IMPORT: 2.500 € 

Atès que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 
44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 



que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 
tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 
establerts. 

D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 
dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 
de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 
fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 
la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 
estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 
continuar el procediment de constrenyiment. 

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

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

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT INTERESSOS IMPORT TOTAL 

A PAGAR 

20/2/2020 100 0,15 100,15 
20/3/2020 100 0,50 100,50 
20/4/2020 100 0,82 100,82 
20/5/2020 100 1,13 101,13 
20/6/2020 100 1,45 101,45 
20/7/2020 100 1,76 101,76 
20/8/2020 100 2,08 102,08 
20/9/2020 100 2,39 102,39 

20/10/2020 100 2,70 102,70 
20/11/2020 100 3,02 103,02 
20/12/2020 100 3,33 103,33 
20/1/2021 100 3,64 103,64 
20/2/2021 100 3,96 103,96 
20/3/2021 100 4,24 104,24 
20/4/2021 100 4,56 104,56 
20/5/2021 100 4,87 104,87 
20/6/2021 100 5,19 105,19 
20/7/2021 100 5,50 105,50 
20/8/2021 100 5,82 105,82 
20/9/2021 100 6,13 106,13 

20/10/2021 100 6,44 106,44 
20/11/2021 100 6,76 106,76 
20/12/2021 100 7,07 107,07 
20/1/2022 100 7,39 107,39 
20/2/2022 100 7,71 107,71 



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 d’un deute tributari. 

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: 127,05€ 

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 
següents ACORDS:  

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

  

  

  

 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

INTERESSOS IMPORT 
TOTAL A 
PAGAR 

05/03/2020 42,35€ 0,34€ 42,69€ 
05/04/2020 42,35€ 0,34€ 42,69€ 
05/05/2020 42,35€ 0,34€ 42,69€ 



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 l’exempció de l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica per minusvalidesa. 

En data 14 de febrer de 2020 té entrada al Registre General amb número 361 un 
escrit de __________________ pel qual sol·licita l’exempció de l’impost de vehicles 
de tracció mecànica d’un vehicle amb matricula _________ de la seva propietat, per 
minusvalidesa.  

Vist el que disposa l’article 93.1.e) i 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.  

Vist que és una exempció potestativa que es regula en l’Ordenança fiscal de 
l’Ajuntament del Morell, del 100% de l’import. 

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

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

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 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 als sol·licitants. 

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

En data 12 de febrer de 2020, té entrada al Registre General amb número 339, 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 
següents ACORDS: 



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 12 de febrer de 2020, té entrada al Registre General amb número 340, 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 
següents ACORDS: 

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

En data 12 de febrer de 2020, té entrada al Registre General amb número 337, 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 
següents ACORDS: 

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. 

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

En data 12 de febrer de 2020, té entrada al Registre General amb número 338, 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 
següents ACORDS: 

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. 

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

En data 14 de febrer de 2020, té entrada al Registre General amb número 359, 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 
següents ACORDS: 

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. 

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

En data 19 de febrer de 2020, té entrada al Registre General amb número 395, 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. 



16. Aprovació, si escau, d'una bestreta de caixa fixa per despeses diverses 
de la Regidoria de Protocol. 

En relació a l'autorització d'una bestreta de caixa fixa per import de 400,00€.  

ANTECEDENTS DE FET  

PRIMER. Les bases d'execució de Pressupost aprovat pel Ple de la Corporació en 
data 28 de juny de 2018 prorrogat, contemplen en la seva Base 40 i següents la 
possibilitat de què s'autoritzin bestretes de caixa fixa establint les normes que els 
regulen. 

SEGON. Vista la necessitat d'atendre les següents despeses: despeses diverses de 
la Regidoria de Protocol.  

LEGISLACIÓ APLICABLE  

• L'article 190 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

• Els articles 73 a 76 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos. 

• L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura 
de pressupostos de les entitats locals. 

• L'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

• Base 40 i següents de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal. 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta 
en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació per Alcalde, de conformitat 
amb el que es disposa en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local. No obstant, aquesta facultat va ser delegada a Junta 
de Govern Local per Decret d'Alcaldia 528/2019, de 5 de juliol, de delegació de 
competències. 

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

PRIMER. Autoritzar una bestreta de caixa fixa per import de 400,00€, imputable a 
la partida 1/912/22601- Atencions protocol·làries i representatives a favor de Rosa 
Maria Sánchez Pérez amb ______________ com a Regidora de Protocol per atendre 
a les següents despeses: despeses diverses de la Regidoria de Protocol.  

SEGON. Ordenar el pagament de l'import de la bestreta, 400,00€, del qual podrà 
disposar l'habilitat, per atendre a les despeses assenyalades. 

TERCER. Comunicar la present resolució al Servei habilitat, a l'Interventor i a la 
Tresorera municipal.  
  
17. Aprovació, si escau, d'una bestreta de caixa fixa per despeses diverses 
del Centre de Dia.  
 
En relació a l'autorització d'una bestreta de caixa fixa per import de 750,00€. 

ANTECEDENTS DE FET.  



PRIMER. Les bases d'execució de Pressupost aprovat pel Ple de la Corporació en 
data 28 de juny de 2018 prorrogat, contemplen en la seva Base 40 i següents la 
possibilitat de què s'autoritzin bestretes de caixa fixa establint les normes que els 
regulen. 

SEGON. Vista la necessitat d'atendre les següents despeses: despeses diverses 
Centre de Dia. 

LEGISLACIÓ APLICABLE. 

• L'article 190 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

• Els articles 73 a 76 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos. 

• L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura 
de pressupostos de les entitats locals. 

• L'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

• Base 40 i següents de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal. 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta 
en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació per Alcalde, de conformitat 
amb el que es disposa en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local. No obstant, aquesta facultat va ser delegada a Junta 
de Govern Local per Decret d'Alcaldia 528/2019, de 5 de juliol, de delegació de 
competències. 

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

PRIMER. Autoritzar una bestreta de caixa fixa per import de 750,00€, imputable a 
la partida 11.231.22611 DESPESES CENTRE DE DIA a favor de Cristina Figueras 
Gomis amb ____________, com a Directora del Centre de Serveis per a la Gent 
Gran, per a atendre a les següents despeses: despeses diverses Centre de Dia. 

SEGON. Ordenar el pagament de l'import de la bestreta, 750,00€, del qual podrà 
disposar l'habilitat, per atendre a les despeses assenyalades. 

TERCER. Comunicar la present resolució al Servei habilitat, a l'Interventor i a la 
Tresorera municipal.  
  
18. Aprovació, si escau, d'una bestreta de caixa fixa per despeses Centre 
Gent Gran.  
 
En relació a l'autorització d'una bestreta de caixa fixa per import de 750,00€ 
  
ANTECEDENTS DE FET.  
  
PRIMER. Les bases d'execució de Pressupost aprovat pel Ple de la Corporació en 
data 28 de juny de 2018 prorrogat, contemplen en la seva Base 40 i següents la 
possibilitat de què s'autoritzin bestretes de caixa fixa establint les normes que els 
regulen.  
 
SEGON. Vista la necessitat d'atendre les següents despeses: despeses diverses 
Centre Gent Gran. 

LEGISLACIÓ APLICABLE.  



• L'article 190 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

• Els articles 73 a 76 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos. 

• L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura 
de pressupostos de les entitats locals. 

• L'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

• Base 40 i següents de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal. 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta 
en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació per Alcalde, de conformitat 
amb el que es disposa en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local. No obstant, aquesta facultat va ser delegada a Junta 
de Govern Local per Decret d'Alcaldia 200/2015, de 23 de juny, de delegació de 
competències. 

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

PRIMER. Autoritzar una bestreta de caixa fixa per import de 750,00€, imputable a 
la partida 11.231.22609  ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES a favor de Cristina 
Figueras Gomis amb _____________, com a Directora del Centre de Serveis per a 
la Gent Gran, per a atendre a les següents despeses: despeses Centre Gent Gran. 

SEGON. Ordenar el pagament de l'import de la bestreta, 750,00€, del qual podrà 
disposar l'habilitat, per atendre a les despeses assenyalades. 

TERCER. Comunicar la present resolució al Servei habilitat, a l'Interventor i a la 
Tresorera municipal.  
 
19. Aprovació, si escau, del padró de gener dels rebuts de la taxa dels cursos 
del Centre Cultural del Morell. 

La regidoria delegada de Festes, Cultura i Joventut dona compte del padró dels rebuts 
del curs de restauració del Centre Cultural del Morell del mes de gener de 2020 per 
un import de 120 euros. 

La regidoria delegada de Festes, Cultura i Joventut dona compte del padró dels rebuts 
del curs de monitor de lleure del Centre Cultural del Morell del mes de gener de 2020 
per un import de 1.600 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 curs de restauració del mes de gener de 
2020 de la Taxa del Cursos del Centre Cultural del Morell 

SEGON.- Aprovar el padró dels rebuts del curs de monitor de lleure del mes de gener 
de 2020 de la Taxa del Cursos del Centre Cultural del Morell 

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



20. Aprovació, si escau, del padró del mes de desembre 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 desembre de 2019 de la Taxa 
del Centre de dia del Morell per un import de 6.254,02 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 
Centre de dia del Morell. 
 
SEGON.- Exposar-lo al públic pel termini d’un mes.  
 
21. Aprovació, si escau, de la relació de factures.  
 
Vista la relació de factures número 7 de data 14 de febrer 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.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la relació de factures i 
liquidacions número 7 per import de 44.701,59€, amb el detall següent.  
 
SEGON.- Notificar l’acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament. 

RELACIÓ DE FACTURES 7 

 NIF.   Raó social interessat   Núm. Fac.   Org.   Fun.   Eco.   Import 
líquid  

39726367P NADAL FERNANDEZ, 
ALBERT 79 3 459 21001 310,73 

B65001893 DRAGCLIC, SL 89 16 330 22614 304,56 

B82300526 SOLUCIONES TÉCNICA 
2000, 489 10 132 22641 678,91 

B82300526 SOLUCIONES TÉCNICA 
2000, 488 10 132 22641 1.592,30 

A25530163 GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A. FVR2000013 14 171 21002 1.627,35 

A41810920  VIVA AQUA SERVICE SPAIN T201002420 4 342 22622 28,07 

B55514418 BLUE SAFETY, SL ene-20 4 340 22616 667,92 

B43083179 ESTIVILL SERV. 436 1 920 22707 1.988,37 

B43880764 INFORMATICA MORELL, 
S.L. 5892 16 330 22614 46,2 

B43448414 MECANITZACIÓ D' 200246 4 342 22622 29,04 

39675865Z NADAL ALCANTARA, JOSEP 1, Oli_pa 15 430 22620 48,88 



A58112590  SALTER SPORT, S.A. 2020/SAT/200158 4 342 21205 763,87 

B55514418 BLUE SAFETY, SL 010/2020 4 340 22616 859,1 

B60989233  PLANA FABREGA FPSEG2000013 4 342 21205 142,78 

B43448414 MECANITZACIÓ D' 200496 4 342 22622 140,05 

B43083179 ESTIVILL SERV. 905 1 920 22707 968 

39732142X BAIGET LÓPEZ, SERGI 12 2 323 21204 1.718,99 

B43464205  TALLERS PARES 40 4 342 22622 195,98 

A43062322 TALLERS DENIS, SA 2000000022 3 920 21300 76,91 

39726367P NADAL FERNANDEZ, 
ALBERT 83 14 171 21002 355,74 

B43797232  TALLERS AUTOMORELL, 
S.L. 2020/105 3 920 21300 570,25 

B43880764 INFORMATICA MORELL, 
S.L. 5904 1 920 22707 40,17 

39726367P NADAL FERNANDEZ, 
ALBERT 80 14 171 21002 266,2 

39726367P NADAL FERNANDEZ, 
ALBERT 82 14 171 21209 322,47 

39726367P NADAL FERNANDEZ, 
ALBERT 81 5 164 21212 827,04 

B43880764 INFORMATICA MORELL, 
S.L. 5906 1 920 22000 199,65 

A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS 
PARA 202001088 1 920 22000 1.650,32 

B43804988 ELEVA RENT, SLU 20626 3 459 21000 1.452,00 

B08936643 GODO MEDIA STRATEGIES, 3030047044 16 334 24001 36,3 

B08936643 GODO MEDIA STRATEGIES, 3030047056 16 334 24001 266,2 

B08936643 GODO MEDIA STRATEGIES, 3030046856 16 334 24001 24,2 

B55597702 TARRACO COMUNICACIÓ 200015 16 334 22602 4.809,75 

A43056787  PROMOTORA 
MEDITERRANEA D2000036 1 920 22001 52 

Q0801175A ADMINISTRACIÓ OBERTA 
DE 26078 1 920 22617 314,89 

77783227X RIBELLAS ROCA, JORDI 5 16 334 24001 3.680,82 

P-4300000I DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA 2020-878 1 920 22603 45 

A82009812 ORANGE ESPAGNE SAU A10014484180022
0 1 920 22200 1.431,41 

B25662081 LES ANTONIETS TEATRE, A20-04 8 334 22619 4.522,39 

39692117M PORTA GRAGERA, RAFAEL 2512 8 334 22619 147,02 

39692117M PORTA GRAGERA, RAFAEL 2514 8 334 22619 150,65 

A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0016440 3 153 22100 774,85 

A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0016441 3 161 22100 30,7 

A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0016439 3 153 22100 714,2 

A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0016442 3 153 22100 368,41 

A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0009346 3 153 22100 1.084,47 

A81948077 ENDESA ENERGIA SA PMR001N0004890 3 340 22100 1.423,35 

A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0002193 3 330 22100 2.687,94 

A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0002194 3 920 22100 914,37 

A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0022472 3 920 22100 506,81 

A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0002195 3 231 22100 1.432,41 



A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0002196 3 340 22100 1.411,60 

TOTAL RELACIÓ  44.701,59 

 
22. Dació de comptes de la gestió de les regidories delegades.  
 
El Sr. Pere Domingo, regidor de parcs i jardins, via pública, neteja viària i recollida 
de residus, fa constar, respecte la retirada dels contenidors vells del nou contracte 
d’escombraries, que l’Ajuntament se’n farà càrrec de la gestió dels mateixos.  
 
La Sra. Rosa Maria Sánchez Pérez fa constar que l’Ajuntament s’adherirà, rere estudi, 
a alguns dels compromisos d’acció climàtica de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
El Sr. Alcalde fa constar que s’estan revisant i actualitzant tots els plans d’emergència 
(DUPROCIM).  
 
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 Secretària accidental, en dono fe. 
 
 

Document signat electrònicament 
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