
 
 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL 

 

 

Identificació de la sessió: 

 

Núm.:   5/2020 

Data:   10 de març de 2020  

Caràcter:  Ordinari 

Hora d’inici:  19:00 hores 

Hora fi:  20:00 hores 

Lloc:    Sala d’actes de la Casa Consistorial 

 

Membres de la Junta de Govern Local assistents: 

 

Sr. Eloi Calbet Ferran 

Sra. Mª Jesús Valldosera Gasull 

Sr. Pere Domingo Segarra 

 

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

 

Sra. Rosa Maria Sánchez Pérez 

Sra. Judit Fernández Llerena 

 

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 llicència d'obra. (es retira de l’ordre 

del dia, ex art. 92.1 ROF) 

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

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

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

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

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

8. Aprovació, si escau, de fraccionament de deute tributari. 

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 llicències d’ocupació de via pública 

per ús privat. 

12. Aprovació, si escau, de l’atorgament de llicències d’ocupació de via pública 

per ús privat. 

13. Aprovació, si escau, de l’atorgament de llicències d’ocupació de via pública 

per ús privat. 

14. Aprovació, si escau, de l’atorgament de llicències d’ocupació de via pública 

per ús privat. 

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

per ús privat. 

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

per ús privat. 



 
 

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

per ús privat. 

18. Aprovació, si escau, d'una subvenció a Associació Clàssics Morell 2020. 

19. Aprovació, si escau, d’una bestreta Banc Aliments Municipal. 

20. Aprovació, si escau, d’una bestreta Espai de Lleure i Casal Estiu. 

21. Aprovació, si escau, d’una factura. 

22. Aprovació, si escau, de la concessió d’un dret funerari pel cementiri municipal. 

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

24. Precs i preguntes. 

 

Al poble del Morell, essent el dia 10 de març de 2020 a les 19:00 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 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 llicència d'obra. (es retira de 

l’ordre del dia, ex art. 92.1 ROF)  

 

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

 

Vista la següent comunicació prèvia a l'execució d'una obra menor presentada al 

Registre General de l'Ajuntament el 28 de gener de 2020 i amb número d’entrada 

2020-E-RC-185: 

 

Interessat: ____________ 

Núm. d’expedient: 128/2020 

Obra: Treure pladur i allisar a l’habitatge. 

Situació: Carrer ___________ 

 

D’acord amb l’informe favorable emès pel tècnic municipal, el tenor literal del qual 

és el següent:  
 

Assumpte Comunicació d’obra  

Expedient 128/2020 

Registre d’entrada 2020-E-RC-185 de 28/01/2020 

Emplaçament Carrer ___________ 



 
 

Referència cadastral 0016702CF5601E00____ 

Sol·licitant __________ 

Ramon Gasull Barberà - Tècnic municipal 

emet el següent informe: 

DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 

El Sr. ______________, amb registre d’entrada número 2020-E-RC-185, de data 28/01/2020, 
comunica que realitzarà obres de treure pladur i allisar a l’habitatge situat al carrer _______, 

amb referència cadastral 0016702CF5601________. 

DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 

- Instància. 

- Pressupost: 2.600 €. 

RÈGIM DEL SÒL 

La finca te la referència cadastral 0016702CF5601_____, es troba situada al carrer ________ 
i segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 140 m2. 

Planejament territorial 

▪ Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 12/01/2010, i 

publicat a efectes d’executivitat al DOGC 5559 de 3/2/2010. 

Planejament urbanístic 

▪ Text Refós de les Normes Urbanístiques del planejament general del municipi del Morell, 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de 4 de maig de 2006 

i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 4668, en data 4 de juliol de 2006. 

Classificació del sòl 

D’acord amb les NS, la finca es troba classificada com a sòl urbà. 

Qualificació del sòl 

D’acord amb les NS, la finca es troba qualificada com a clau 2 – Eixample Urbà. 

INFORME TÈCNIC 

Les obres no afectaran elements estructurals. 

CONCLUSIONS 

És criteri del tècnic emetre informe FAVORABLE a la comunicació presentada.  

 

Vist el que disposen l’article 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 33 i 

següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística, pel que fa a la llicència urbanística per a 

l’execució d’obres.  

 

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

local i article 53.1 r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la 

competència sobre l’atorgament de llicències.  

 

Vist el Decret d’Alcaldia 528/2019, de 5 de juliol, pel qual l’Alcaldia delegava en la 

Junta de Govern Local la competència sobre l’atorgament de llicències. 

 



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

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la comunicació prèvia d’obres menors 

presentada. 

 

SEGON.- Establir un termini de dotze mesos per a l’acabament de les obres, 

transcorreguts els quals es produirà la caducitat del termini d’execució de les 

mateixes i esdevindrà necessari presentar una nova comunicació prèvia. 

 

TERCER.- Establir les condicions especials següents: 

 

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

 

2a.- S’atorga aquesta llicència condicionada al compliment dels requeriments de 

l’informe tècnic i a què les obres es realitzin amb les mesures de seguretat adients, 

especialment per la via pública, i dirigides pels tècnics competents. 

 

3a.- Durant el procés d’execució i a la seva finalització, les obres estaran sotmeses a 

la inspecció tècnica municipal. La realització d’obres no emparades per aquesta 

llicència comportarà l’inici del corresponent expedient disciplinari. Les obres hauran 

de complir estrictament la sol.licitud presentada pel sol.licitant i les condicions 

establertes en aquesta llicència. 

 

4a.- Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que 

garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles. 

 

5a.- Per iniciar les obres s’ha de satisfer a la tresoreria municipal, el pagament del 

deute tributari que meriti, les fiances que corresponguin i qualsevol altre concepte 

establert a la liquidació. 

 

6a.- Totes les obres subjectes a llicència municipal tindran col·locada la cartellera 

informativa de llicència d’obra atorgada, la qual serà lliurada per l’Ajuntament, des 

de l’inici dels treballs fins a l’acabament. Es col·locarà preferentment sobre la tanca 

d’obra al costat de la porta d’accés a l’obra o en un punt de fàcil visió. 

 

7a.- L’horari autoritzat d’execució de les obres queda comprès entre les 08:00 i les 

20:00 hores de dilluns a dissabte no festius i entre les 10:00 i les 14:00 hores els 

diumenges. Les runes resultants d’aquesta construcció s’hauran de traslladar a un 

centre gestor autoritzat, no podent-se abocar a la deixalleria municipal. En cas de 

necessitar-ho s’ha de sol.licitar la llicència d’ocupació de via pública per col.locar-hi 

un contenidor. 

 

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

 

Vista la següent comunicació prèvia a l'execució d'una obra menor presentada al 

Registre General de l'Ajuntament el 24 de febrer de 2020 i amb número d’entrada 

2020-E-RC-414: 

 

Interessat: _________ 

Núm. d’expedient: 274/2020 

Obra: Obres de reforma interior en cuina i banys. 

Situació: Carrer _______________ 

 



 
 
D’acord amb l’informe favorable emès pel tècnic municipal, el tenor literal del qual 

és el següent:  

 
Assumpte Comunicació d’obra  

Expedient 274/2020 

Registre d’entrada 2020-E-RC-414 de 24/02/2020 

Emplaçament Carrer _____________ 

Referència cadastral _______________ 

Sol·licitant __________ 

 
Ramon Gasull Barberà - Tècnic municipal 

emet el següent informe: 
 

DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 
La Sra. ___________, amb registre d’entrada número 2020-E-RC-414, de data 24/02/2020, 
comunica que realitzarà les obres de reforma interior en cuina i banys a l’immoble situat al 

carrer _________________, amb referència cadastral ___________________. 
 

DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 
- Instància. 
- Pressupost: 4.725,10 € 
 
RÈGIM DEL SÒL 
La finca te la referència cadastral _______________, es troba situada al carrer del ____ i 

segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 213 m2 distribuïda en planta baixa i 
dues plantes pis. 
Planejament territorial 
▪ Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 12/01/2010, i 
publicat a efectes d’executivitat al DOGC 5559 de 3/2/2010. 
Planejament urbanístic 
▪ Text Refós de les Normes Urbanístiques del planejament general del municipi del Morell, 

aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de 4 de maig de 2006 
i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 4668, en data 4 de juliol de 2006. 

 
Classificació del sòl 
D’acord amb les NS, la finca es troba classificada com a sòl urbà. 
 
Qualificació del sòl 

D’acord amb les NS, la finca es troba qualificada com a clau 4a – Cases en filera amb pati. 
 
INFORME TÈCNIC 
Les obres no afectaran elements estructurals. 
 
CONCLUSIONS 

És criteri del tècnic emetre informe FAVORABLE a la comunicació presentada. 

 

Vist el que disposen l’article 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 33 i 

següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística, pel que fa a la llicència urbanística per a 

l’execució d’obres.  

 

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

local i article 53.1 r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la 

competència sobre l’atorgament de llicències.  

 

Vist el Decret d’Alcaldia 528/2019, de 5 de juliol, pel qual l’Alcaldia delegava en la 

Junta de Govern Local la competència sobre l’atorgament de llicències. 



 
 
 

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

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la comunicació prèvia d’obres menors 

presentada. 

 

SEGON.- Establir un termini de dotze mesos per a l’acabament de les obres, 

transcorreguts els quals es produirà la caducitat del termini d’execució de les 

mateixes i esdevindrà necessari presentar una nova comunicació prèvia. 

 

TERCER.- Establir les condicions especials següents: 

 

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

 

2a.- S’atorga aquesta llicència condicionada al compliment dels requeriments de 

l’informe tècnic i a què les obres es realitzin amb les mesures de seguretat adients, 

especialment per la via pública, i dirigides pels tècnics competents. 

 

3a.- Durant el procés d’execució i a la seva finalització, les obres estaran sotmeses a 

la inspecció tècnica municipal. La realització d’obres no emparades per aquesta 

llicència comportarà l’inici del corresponent expedient disciplinari. Les obres hauran 

de complir estrictament la sol.licitud presentada pel sol.licitant i les condicions 

establertes en aquesta llicència. 

 

4a.- Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que 

garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles. 

 

5a.- Per iniciar les obres s’ha de satisfer a la tresoreria municipal, el pagament del 

deute tributari que meriti, les fiances que corresponguin i qualsevol altre concepte 

establert a la liquidació. 

 

6a.- Totes les obres subjectes a llicència municipal tindran col·locada la cartellera 

informativa de llicència d’obra atorgada, la qual serà lliurada per l’Ajuntament, des 

de l’inici dels treballs fins a l’acabament. Es col·locarà preferentment sobre la tanca 

d’obra al costat de la porta d’accés a l’obra o en un punt de fàcil visió. 

 

7a.- L’horari autoritzat d’execució de les obres queda comprès entre les 08:00 i les 

20:00 hores de dilluns a dissabte no festius i entre les 10:00 i les 14:00 hores els 

diumenges. Les runes resultants d’aquesta construcció s’hauran de traslladar a un 

centre gestor autoritzat, no podent-se abocar a la deixalleria municipal. En cas de 

necessitar-ho s’ha de sol.licitar la llicència d’ocupació de via pública per col.locar-hi 

un contenidor. 

 

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

 

Vista la següent comunicació prèvia a l'execució d'una obra menor presentada al 

Registre General de l'Ajuntament el 21 de febrer de 2020 i amb número d’entrada 

2020-E-RC-403: 

 

Interessat: Comunitat de propietaris _________ 

Núm. d’expedient: 275/2020 

Obra: Obres d’impermeabilització de la terrassa. 

Situació: __________ 

 



 
 
D’acord amb l’informe favorable emès pel tècnic municipal, el tenor literal del qual 

és el següent:  
 

Assumpte Comunicació d’obra  

Expedient 275/2020 

Registre d’entrada 2020-E-RC-403 de 21/02/2020 

Emplaçament ___________ 

Referència cadastral 9717301C_______ 

Sol·licitant _____________________ 

 
Ramon Gasull Barberà - Tècnic municipal 

emet el següent informe: 

 
DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 
 
El Sr. ________________, en representació de la _____________________, amb registre 

d’entrada número 2020-E-RC-403, de data 21/02/2020, comunica que realitzarà les obres 
d’impermeabilització de la terrassa de l’immoble situat a l’______________, amb referència 

cadastral 971730__________. 
 
DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 
 
- Instància. 
- Pressupost: 3.381,60 € 
 

RÈGIM DEL SÒL 
 
La finca te la referència cadastral 9717301_______ es troba situada a l_________. Es tracta 
d’un edifici plurifamiliar amb una superfície de sòl de 335 m2. 
 
Planejament territorial 
 

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

 
Planejament urbanístic 
 
▪ Text Refós de les Normes Urbanístiques del planejament general del municipi del Morell, 

aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de 4 de maig de 2006 
i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 4668, en data 4 de juliol de 2006. 
 
Classificació del sòl 
 
D’acord amb les NS, la finca es troba classificada com a sòl urbà. 
 

Qualificació del sòl 
 
D’acord amb les NS, la finca es troba qualificada com a clau 2 – Eixample Urbà. 
 
INFORME TÈCNIC 
 

L’edifici supera el nombre màxim de plantes. Segons la disposició transitòria tercera del 

TRNNSS, es troba en situació de volum disconforme, ja que no s’ajusta al planejament vigent 
però no ha de donar lloc a expropiació, cessió o enderroc. 
 
Les obres que es pretén desenvolupar es troben definides com petites reparacions per motius 
de conservació de l’immoble. 
 

CONCLUSIONS 
 



 
 
Vist l’anteriorment descrit, és criteri del tècnic emetre informe FAVORABLE a la comunicació 

presentada.  
 

Vist el que disposen l’article 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 33 i 

següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística, pel que fa a la llicència urbanística per a 

l’execució d’obres.  

 

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

local i article 53.1 r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la 

competència sobre l’atorgament de llicències.  

 

Vist el Decret d’Alcaldia 528/2019, de 5 de juliol, pel qual l’Alcaldia delegava en la 

Junta de Govern Local la competència sobre l’atorgament de llicències. 

 

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

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la comunicació prèvia d’obres menors 

presentada. 

 

SEGON.- Establir un termini de dotze mesos per a l’acabament de les obres, 

transcorreguts els quals es produirà la caducitat del termini d’execució de les 

mateixes i esdevindrà necessari presentar una nova comunicació prèvia. 

 

TERCER.- Establir les condicions especials següents: 

 

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

 

2a.- S’atorga aquesta llicència condicionada al compliment dels requeriments de 

l’informe tècnic i a què les obres es realitzin amb les mesures de seguretat adients, 

especialment per la via pública, i dirigides pels tècnics competents. 

 

3a.- Durant el procés d’execució i a la seva finalització, les obres estaran sotmeses a 

la inspecció tècnica municipal. La realització d’obres no emparades per aquesta 

llicència comportarà l’inici del corresponent expedient disciplinari. Les obres hauran 

de complir estrictament la sol.licitud presentada pel sol.licitant i les condicions 

establertes en aquesta llicència. 

 

4a.- Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que 

garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles. 

 

5a.- Per iniciar les obres s’ha de satisfer a la tresoreria municipal, el pagament del 

deute tributari que meriti, les fiances que corresponguin i qualsevol altre concepte 

establert a la liquidació. 

 

6a.- Totes les obres subjectes a llicència municipal tindran col·locada la cartellera 

informativa de llicència d’obra atorgada, la qual serà lliurada per l’Ajuntament, des 

de l’inici dels treballs fins a l’acabament. Es col·locarà preferentment sobre la tanca 

d’obra al costat de la porta d’accés a l’obra o en un punt de fàcil visió. 

 

7a.- L’horari autoritzat d’execució de les obres queda comprès entre les 08:00 i les 

20:00 hores de dilluns a dissabte no festius i entre les 10:00 i les 14:00 hores els 



 
 
diumenges. Les runes resultants d’aquesta construcció s’hauran de traslladar a un 

centre gestor autoritzat, no podent-se abocar a la deixalleria municipal. En cas de 

necessitar-ho s’ha de sol.licitar la llicència d’ocupació de via pública per col.locar-hi 

un contenidor. 

 

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

 

Vista la següent comunicació prèvia a l'execució d'una obra menor presentada al 

Registre General de l'Ajuntament el 16 de gener de 2020 i amb número d’entrada 

2020-E-RC-85: 

 

Interessat: ________ 

Núm. d’expedient: 61/2020 

Obra: Instal·lació plat de dutxa. 

Situació: Carrer ________ 

 

D’acord amb l’informe favorable emès pel tècnic municipal, el tenor literal del qual 

és el següent:  
 

Assumpte Comunicació d’obra  

Expedient 61/2020 

Registre d’entrada 2020-E-RC-85 de 16/01/2020 

Emplaçament Carrer ________ 

Referència cadastral 9919420CF46_____________ 

Sol·licitant ________________ 

Ramon Gasull Barberà - Tècnic municipal 

emet el següent informe: 

DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 

El Sr. _________, amb registre d’entrada número 2020-E-RC-85, de data 16/01/2020, 
comunica que realitzarà les obres d’instal·lació d’un plat de dutxa a l’immoble situat al carrer 
_______, amb referència cadastral 9919420CF4____________. 

DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 

- Instància. 

- Pressupost material. 

RÈGIM DEL SÒL 

La finca te la referència cadastral 9919420CF469____________ es troba situada al carrer del 
_______ i segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 213 m2 distribuïda en planta 

baixa i dues plantes pis. 

Planejament territorial 

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



 
 
Planejament urbanístic 

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

Classificació del sòl 

D’acord amb les NS, la finca es troba classificada com a sòl urbà. 

Qualificació del sòl 

D’acord amb les NS, la finca es troba qualificada com a clau 4b – Cases en filera alineades 

a vial. 

INFORME TÈCNIC 

Les obres no afectaran elements estructurals. 

CONCLUSIONS 

És criteri del tècnic emetre informe FAVORABLE a la comunicació presentada.  
 

Vist el que disposen l’article 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 33 i 

següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística, pel que fa a la llicència urbanística per a 

l’execució d’obres.  

 

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

local i article 53.1 r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la 

competència sobre l’atorgament de llicències.  

 

Vist el Decret d’Alcaldia 528/2019, de 5 de juliol, pel qual l’Alcaldia delegava en la 

Junta de Govern Local la competència sobre l’atorgament de llicències. 

 

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

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la comunicació prèvia d’obres menors 

presentada. 

 

SEGON.- Establir un termini de dotze mesos per a l’acabament de les obres, 

transcorreguts els quals es produirà la caducitat del termini d’execució de les 

mateixes i esdevindrà necessari presentar una nova comunicació prèvia. 

 

TERCER.- Establir les condicions especials següents: 

 

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

 

2a.- S’atorga aquesta llicència condicionada al compliment dels requeriments de 

l’informe tècnic i a què les obres es realitzin amb les mesures de seguretat adients, 

especialment per la via pública, i dirigides pels tècnics competents. 

 

3a.- Durant el procés d’execució i a la seva finalització, les obres estaran sotmeses a 

la inspecció tècnica municipal. La realització d’obres no emparades per aquesta 

llicència comportarà l’inici del corresponent expedient disciplinari. Les obres hauran 

de complir estrictament la sol.licitud presentada pel sol.licitant i les condicions 

establertes en aquesta llicència. 



 
 
 

4a.- Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que 

garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles. 

 

5a.- Per iniciar les obres s’ha de satisfer a la tresoreria municipal, el pagament del 

deute tributari que meriti, les fiances que corresponguin i qualsevol altre concepte 

establert a la liquidació. 

 

6a.- Totes les obres subjectes a llicència municipal tindran col·locada la cartellera 

informativa de llicència d’obra atorgada, la qual serà lliurada per l’Ajuntament, des 

de l’inici dels treballs fins a l’acabament. Es col·locarà preferentment sobre la tanca 

d’obra al costat de la porta d’accés a l’obra o en un punt de fàcil visió. 

 

7a.- L’horari autoritzat d’execució de les obres queda comprès entre les 08:00 i les 

20:00 hores de dilluns a dissabte no festius i entre les 10:00 i les 14:00 hores els 

diumenges. Les runes resultants d’aquesta construcció s’hauran de traslladar a un 

centre gestor autoritzat, no podent-se abocar a la deixalleria municipal. En cas de 

necessitar-ho s’ha de sol.licitar la llicència d’ocupació de via pública per col.locar-hi 

un contenidor. 

 

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

 

Vista la següent comunicació prèvia a l'execució d'una obra menor presentada al 

Registre General de l'Ajuntament el 13 de gener de 2020 i amb número d’entrada 

2020-E-RC-63: 

 

Interessat: _________________ 

Núm. d’expedient: 42/2020 

Obra: Obres reparació peça coronament façana immoble. 

Situació: ____________ 

 

D’acord amb l’informe favorable emès pel tècnic municipal, el tenor literal del qual 

és el següent:  
 

Assumpte Comunicació d’obra  

Expedient 42/2020 

Registre d’entrada 2020-E-RC-63 de 16/02/2020 

Emplaçament ________________ 

Referència cadastral 9820813CF____________   

Sol·licitant __________ en representació de la  _____________________ 

 
Ramon Gasull Barberà - Tècnic municipal 

emet el següent informe: 
 

DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 

El Sr. ____________, amb registre d’entrada número 2020-E-RC-63, de data 16/02/2020, 
comunica que realitzarà les obres de reparació a la peça de coronament de la façana de 

l’immoble situat a ______________, amb referència cadastral  9820813CF46________. 
DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 
- Instància. 
- Pressupost material: 5.300,00 € 
RÈGIM DEL SÒL 

La finca te la referència cadastral 9820813CF___________ es troba situada a 
_______________. Es tracta d’un immoble plurifamiliar amb una superfície de sòl de 329 m2. 
Planejament territorial 
▪ Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 12/01/2010, i 
publicat a efectes d’executivitat al DOGC 5559 de 3/2/2010. 



 
 
Planejament urbanístic 

▪ Text Refós de les Normes Urbanístiques del planejament general del municipi del Morell, 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de 4 de maig de 2006 
i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 4668, en data 4 de juliol de 2006. 
Classificació del sòl 
D’acord amb les NS, la finca es troba classificada com a sòl urbà. 
Qualificació del sòl 
D’acord amb les NS, la finca es troba qualificada com a clau 2 – Eixample Urbà. 

INFORME TÈCNIC 
Les obres no afectaran elements estructurals. 
CONCLUSIONS 
És criteri del tècnic emetre informe FAVORABLE a la comunicació presentada. 

 

Vist el que disposen l’article 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 33 i 

següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística, pel que fa a la llicència urbanística per a 

l’execució d’obres.  

 

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

local i article 53.1 r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la 

competència sobre l’atorgament de llicències.  

 

Vist el Decret d’Alcaldia 528/2019, de 5 de juliol, pel qual l’Alcaldia delegava en la 

Junta de Govern Local la competència sobre l’atorgament de llicències. 

 

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

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la comunicació prèvia d’obres menors 

presentada. 

 

SEGON.- Establir un termini de dotze mesos per a l’acabament de les obres, 

transcorreguts els quals es produirà la caducitat del termini d’execució de les 

mateixes i esdevindrà necessari presentar una nova comunicació prèvia. 

 

TERCER.- Establir les condicions especials següents: 

 

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

 

2a.- S’atorga aquesta llicència condicionada al compliment dels requeriments de 

l’informe tècnic i a què les obres es realitzin amb les mesures de seguretat adients, 

especialment per la via pública, i dirigides pels tècnics competents. 

 

3a.- Durant el procés d’execució i a la seva finalització, les obres estaran sotmeses a 

la inspecció tècnica municipal. La realització d’obres no emparades per aquesta 

llicència comportarà l’inici del corresponent expedient disciplinari. Les obres hauran 

de complir estrictament la sol.licitud presentada pel sol.licitant i les condicions 

establertes en aquesta llicència. 

 

4a.- Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que 

garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles. 

 



 
 
5a.- Per iniciar les obres s’ha de satisfer a la tresoreria municipal, el pagament del 

deute tributari que meriti, les fiances que corresponguin i qualsevol altre concepte 

establert a la liquidació. 

 

6a.- Totes les obres subjectes a llicència municipal tindran col·locada la cartellera 

informativa de llicència d’obra atorgada, la qual serà lliurada per l’Ajuntament, des 

de l’inici dels treballs fins a l’acabament. Es col·locarà preferentment sobre la tanca 

d’obra al costat de la porta d’accés a l’obra o en un punt de fàcil visió. 

 

7a.- L’horari autoritzat d’execució de les obres queda comprès entre les 08:00 i les 

20:00 hores de dilluns a dissabte no festius i entre les 10:00 i les 14:00 hores els 

diumenges. Les runes resultants d’aquesta construcció s’hauran de traslladar a un 

centre gestor autoritzat, no podent-se abocar a la deixalleria municipal. En cas de 

necessitar-ho s’ha de sol.licitar la llicència d’ocupació de via pública per col.locar-hi 

un contenidor. 

 

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: 666,28€ 

 

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: 



 
 

  

 

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 21 de febrer de 2020, té entrada al Registre General amb número 406, un 

escrit  del senyor ______________, pel qual sol·licita la bonificació de l’impost de 

vehicles de tracció mecànica d’un vehicle amb matrícula _______. 

 

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 ________ al Sr. 

_____________ 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. 

 

En data 25 de febrer de 2020, té entrada al Registre General amb número 418, un 

escrit  del senyor __________, pel qual sol·licita la bonificació de l’impost de vehicles 

de tracció mecànica d’un vehicle amb matrícula ________. 

TERMINIS IMPORT 

FRACCIONAMENT 

RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT 

TOTAL A 

PAGAR 

20/03/2020 111,05€ 16,87€ 0,94€ 128,85€ 

20/04/2020 111,05€ 16,87€ 0,94€ 128,85€ 

20/05/2020 111,05€ 16,87€ 0,94€ 128,85€ 

20/06/2020 111,05€ 16,87€ 0,94€ 128,85€ 

20/07/2020 111,05€ 16,87€ 0,94€ 128,85€ 

20/08/2020 111,05€ 16,87€ 0,94€ 128,85€ 



 
 
 

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 _______ 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. 

 

11. Aprovació, si escau, de l’atorgament de llicències d’ocupació de via 

pública per ús privat. 

 

Atesa la instància presentada per __________, el 25.02.2020 i amb registre 

d’entrada 2020-E-RC-419, on sol·licita permís per celebrar una festa d’aniversari al 

Parc del PP1 el 14 de març, de 16:30 a 19:00 hores. 

 

Vist 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 

és aquell en el qual concorren circumstàncies singulars de perillositat, intensitat d'ús 

o d'altres similars. 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. 

 



 
 
L’article 3 de l’Ordenança Fiscal 3.9 de l’Ajuntament del Morell que regula la taxa per 

l’ocupació de terrenys d’ús públic estableix l’exempció d’aquesta taxa per a la 

celebració de festivitats i actes tradicionals sense ànim de lucre. 

 
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 permís a ______________ per celebrar una festa d’aniversari al 

Parc del PP1 el 14 de març, de 16:30 a 19:00 hores. 

 

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

 

12. Aprovació, si escau, de l’atorgament de llicències d’ocupació de via 

pública per ús privat. 

 

Atesa la instància presentada 3 de març de 2020 per la Sra. ____________, en 

representació de la COFRARIA DE SETMANA SANTA DE LA PARRÒQUIA DE SANT 

MARTÍ BISBE DEL MORELL i amb registre d’entrada 2020-E-RC-481, on sol·licita 

llicència per realitzar les processons de Diumenge de Rams i Divendres Sant. 

 

Es proposen els següents recorreguts:  

 

DIUMENGE DE RAMS A LES 18h  

DIVENDRES SANT A LES 10h.  

Recorregut:Plaça de l’Església, Plaça de la Font, C/Pareteta, C/Sant Rafel, C/Sant 

Plàcid, C/Sant Antoni, C/Travessera Esplanada, C/Les Creus i C/Sant Marti.  

 

DIVENDRES SANT A LES 22h.  

Recorregut:Plaça de l’Església, Plaça Era del Castell, C/Muralla, C/Pareteta, C/Sant 

Rafel, Plaça Era del Castell, Rb. Joan Maragall, C/ Sant Isidre, C/Sant Plàcid, Plaça 

Era del Castell i Plaça de l’Església.  

 

Vist 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 

és aquell en el qual concorren circumstàncies singulars de perillositat, intensitat d'ús 

o d'altres similars. 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.  

 

L’article 3 de l’Ordenança Fiscal 3.9 de l’Ajuntament del Morell que regula la taxa per 

l’ocupació de terrenys d’ús públic estableix l’exempció d’aquesta taxa per a la 

celebració de festivitats i actes tradicionals sense ànim de lucre.  

 

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 permís a la COFRARIA DE SETMANA SANTA DE LA PARROQUIA 

DE SANT MARTÍ BISBE DEL MORELL per poder celebrar les processons de Diumenge 

de Rams, 5 d’abril de 2020, segons horari i recorregut proposats, i Divendres Sant, 

10 d’abril de 2020, segons horaris i recorreguts proposats.  

 

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

 

13. Aprovació, si escau, de l’atorgament de llicències d’ocupació de via 

pública per ús privat. 

 

El 4 de març de 2020, amb registre d’entrada 2020-E-RC-486, la Sra. 

___________________, en representació de l’AMPA de l’IES MORELL, ha sol·licitat 

llicència perquè els alumnes de 3er d’ESO puguin instal·lar una parada a la rambla 

Joan Maragall el 23 d’abril, amb motiu de la diada de Sant Jordi.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

per part dels altres interessats.  

 

L’article 58 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.  

 

L’Ordenança Fiscal que aprova la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic regula   

les corresponents tarifes.  

 

L'article 3 de l'Ordenança Fiscal 3.9 de l'Ajuntament del Morell que regula la taxa per 

l'ocupació de terrenys d'ús públic estableix l'exempció d'aquesta taxa per a la 

celebració de festivitats i actes tradicionals sense ànim de lucre 

 

L'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local i 

l'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 perquè els alumnes de 3er d’ESO de l’I.E.S. Morell 

instal·lin una parada a la rambla Joan Maragall el dia de Sant Jordi.  

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

 

14. Aprovació, si escau, de l’atorgament de llicències d’ocupació de via 

pública per ús privat. 

 

El 14 de gener de 2020, amb registre d’entrada 2020-E-RC-71, la 

Sra.__________________ ha sol·licitat llicència per poder instal·lar una parada a la 

_________, el 23 d’abril amb motiu de la diada de Sant Jordi.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

per part dels altres interessats. 

 

L’article 58 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.  

 

L’Ordenança Fiscal que aprova la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic regula   

les corresponents tarifes.  

 

L'article 3 de l'Ordenança Fiscal 3.9 de l'Ajuntament del Morell que regula la taxa per 

l'ocupació de terrenys d'ús públic estableix l'exempció d'aquesta taxa per a la 

celebració de festivitats i actes tradicionals sense ànim de lucre.  

 

L'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local i 

l'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 instal·lar una parada el dia de Sant Jordi a 

____________________.  

 

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

 

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

públic per ús privat.  

 

El 2 de març de 2020, amb número d’entrada 2020-E-RC-474, la Sra. 

_____________ amb DNI __________, en representació de l'AMPA Ventura Gassol 

amb nif: G43056688, va sol·licitar llicència per poder fer ús de les instal·lacions del 

Teatre Auditori el 29 de maig de 2020 de 18h a 19h, per la realització d'un assaig de 

teatre, i el 5 de juny de 9:15h a 12h per la representació teatral de l'activitat escolar 

de l'escola.  

 

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, 

29 de maig i 5 de juny de març de 2020 a la Sra. ____________ en representació 

l'AMPA Ventura Gassol. 

 

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

 

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

públic per ús privat. 

 

El 2 de març de 2020, amb número d’entrada 2020-E-RC-474, la Sra. 

_________________ amb DNI __________, en representació de l'AMPA Ventura 

Gassol amb NIF: G43056688, va sol·licitar llicència per poder fer ús de les 

instal·lacions del Teatre Auditori i la sala polivalent el 19 de juny de 2020 de 16h a 

21h, per la realització de la graduació dels alumnes de P5. 

 

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, 19 de juny de març de 2020 a la Sra. ____________ en 

representació l'AMPA Ventura Gassol. 

 

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

 

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

públic per ús privat. 

 

El 26 de desembre de 2020 , amb número d’entrada 2020-E-RC-426, el Sr. 

___________ en representació de Plataformas y andamios industriales S.A. amb 

NIF: A43595214, va sol·licitar llicència per poder fer ús de les instal·lacions del Teatre 

Auditori el 10 de març de 2020 de 8h a 19h, per la realització d’una formació a nivell 

d'empresa.  

 

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, 

10 de març de 2020 de 8h a 19h a ____________ en representació Plataformas y 

Andamios S.A. 

 

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

 

18. Aprovació, si escau, d'una subvenció a Associació Clàssics Morell 2020 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 



 
 
En data 28 de juny de 2018, van ser aprovats els Pressupostos municipals en els 

quals es consignava l'aplicació 8/330/48030 - SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VEHICLES 

CLÀSSICS, amb un import de 6.000,00 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 això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat dels assistents els següents 

ACORDS: 

 

PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l'aplicació 8/330/48030 - SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ 

VEHICLES CLÀSSICS del pressupost de despeses de la Corporació 2018, prorrogat 

per 2020, la subvenció per import de 6.000,00 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 3.000,00 euros a la 

Associació Clàssics Morell 2020, amb NIF número G55716401, en concepte de 

bestreta pel 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. 

 

19. Aprovació, si escau, d’una bestreta Banc Aliments Municipal. 

 

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: compra d’aliments i petit 

material fungible. 

 

TERCER. Vist que es va autoritzar bestreta pel mateix concepte aprovat en Junta de 

Govern Local en data 29/01/2019. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE. 

 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

 

— 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. Ordenar la reposició de fons de l’import de la bestreta, 2.000,00€, 

imputable a la partida 11.231.48023 AJUTS ALIMENTS del pressupost 2018, 

prorrogat, del qual podrà disposar l’habilitat, per atendre a les despeses 

assenyalades. 

 

SEGON. Comunicar la present resolució al Servei habilitat, a l’Interventor i a la 

Tresorera municipal. 

 

20. Aprovació, si escau, d’una bestreta Espai de Lleure i Casal Estiu 

 

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 Espai 

de Lleure i Casal Estiu. 

 



 
 
TERCER. Vist que es va autoritzar bestreta pel mateix concepte aprovat en Junta de 

Govern Local en data 29/01/2019.  

 

LEGISLACIÓ APLICABLE.  

 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  

 

— 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. Ordenar la reposició de fons de l’import de la bestreta, 4.000,00€, 

imputable a la partida 11.231.22625 Despeses funcionament Espai Lleure i Casal 

Estiu del pressupost 2018, prorrogat, del qual podrà disposar l’habilitat, per a atendre 

a les despeses assenyalades. 

 

SEGON. Comunicar la present resolució al Servei habilitat, a l’Interventor i a la 

Tresorera municipal. 

 

21. Aprovació, si escau, d’una factura. 

 

Es dona compte de la certificació d’obra número 8 de l’obra “Urbanització de la vialitat 

de l’entorn de l’Era del Castell”, pel tècnic director de l’obra Alfred Lerga Ramos, que 

la certificació número 8 ascendeix a 126.090,18€. 

 

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 01574. presentada per Artífex Infraestructures per import de 

126.090,18€ corresponent a la certificació número 8 de la Urbanització de la vialitat 

de l’entorn de l’Era del Castell (àmbit 2). 

 



 
 
Vist l’Informe d’intervenció 2018-0024 de 21 d’agost de 2018 on es fiscalitza de 

conformitat la fase “A” de la despesa. 

 

Vist l’Informe d’intervenció 2018-0155 de 27 de desembre de 2018 on es fiscalitza 

de conformitat la fase “D” de la despesa. 

 

Vist que l’any 2018 es va produir la fase AD de la licitació de les obres de la Plaça Era 

del Castell 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 2020-00640 de 28 de febrer de 2020. 

 

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

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar la certificació número 8 de l’obra “Urbanització de la vialitat de 

l’entorn de l’Era del Castell” per un import de 126.090,18€. 

 

SEGON.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament a càrrec de l'aplicació 

pressupostària 6/150/60907 - 3ERA FASE URBANITZACIÓ ENTORN ERA DEL 

CASTELL I RAMBLA de la factura número 01574. presentada per Artífex per import 

de 126.090,18€. 

 

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

 

22. Aprovació, si escau, de la concessió d’un dret funerari pel cementiri 

municipal. 

 

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. ____________ al Registre General de 

l’Ajuntament el dia 19 de febrer de 2020, amb  de registre d’entrada a l’ajuntament 

del Morell número 392, per la col·locació d’una làpida al nínxol número ____ del 

cementiri municipal del Morell. 

 

Vist que la sol·licitant figura al Registre general de sepultures i mortuori com a 

beneficiària del dret funerari sobre el nínxol al qual es vol col·locar la làpida.  

 

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

 

Vist que l’article 41 del Reglament regulador del cementiri municipal del Morell 

disposa que els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols podran transcriure’s en 

qualsevol idioma. En cas d’utilitzar un idioma no oficial en el territori de Catalunya, 

caldrà presentar prèviament una traducció jurada. S’haurà de mantenir el respecte 

degut al recinte i es farà el titular responsable de qualsevol inscripció que pugui 

lesionar drets de tercers. No es permetran símbols o qualsevol altra inscripció que 

sigui contrària als valors superiors de l’ordenament jurídic.  

 

Vist que de conformitat amb l’informe de comprovació del responsable de la Brigada 

municipal la làpida que es vol instal·lar s’adequa a les característiques constructives 

establertes a l’article 42 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.- Estimar la sol.licitud d’instal.lació d’una làpida al nínxol _____.  

 

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

 

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

 

No se’n registren. 

 

24. Precs i preguntes.  

 

No se’n registren. 

 

 

El senyor alcalde aixeca la sessió a les 20.00 hores i d’ella s’estén la present acta del 

contingut de la qual, com a Secretària accidental, en dono fe. 

 

 

Document signat electrònicament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


