
 
 
 
 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL 

 

 

Identificació de la sessió: 

 

Núm.:   7/2020 

Data:   19 de maig de 2020  

Caràcter:  Ordinari 

Hora d’inici:  19:00 hores 

Hora fi:  19:50 hores 

Lloc:    sessió telemàtica 

 

Membres de la Junta de Govern Local assistents: 

 

Sr. Eloi Calbet Ferran 

Sra. Mª Jesús Valldosera Gasull 

Sr. Pere Domingo Segarra 

Sr. Alberto Ortega Royo 

 

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

 

Sra. Rosa Maria Sánchez Pérez 

Sra. Judit Fernández Llerena 

Sra. Mònica Casas Salvadó 

 

Presidència: Sr. Eloi Calbet Ferran  

 

Secretari: Sr. Xavier Tardiu Bonet 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

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

2. Aprovació, si s’escau, de l'atorgament de bonificació de l’Impost sobre 

Vehicles de Tracció Mecànica per antiguitat superior a 25 anys. 

3. Aprovació, si s’escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació de via pública 

per ús privat. 

4. Aprovació, si s’escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació de via pública 

per ús privat. 

5. Aprovació, si s’escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació de via pública 

per ús privat. 

6. Aprovació, si s’escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació de via pública 

per ús privat. 

7. Aprovació, si s’escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació de via pública 

per ús privat. 

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

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

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

11. Aprovació, si s'escau, d’una concessió provisional de nínxol del cementiri 

municipal. 

12. Aprovació, si s'escau, d’una concessió de nínxol del cementiri municipal. 

13. Aprovació, si s'escau, de la relació de factures 14. 

14. Aprovació, si s'escau, de la relació de factures 16. 



 
 
 
 

15. Dació de comptes de les regidories delegades. 

16. Precs i preguntes. 

 

Al poble del Morell, essent el dia 19 de maig de 2020 a les 19:00 hores es reuneixen 

telemàticament 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 sotasignant Secretari amb la finalitat de celebrar 

la sessió per a la qual han estat convocats reglamentàriament. 

 

Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a 

l’ordre del dia.  

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

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

 

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

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

alguna esmena al respecte.  

 

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

 

2. Aprovació, si s’escau, de l'atorgament de bonificació de l’Impost sobre 

Vehicles de Tracció Mecànica per antiguitat superior a 25 anys.  

 

En data 9 de març de 2020, té entrada al Registre General amb número 532, un 

escrit de la senyora ___________, pel qual sol·licita la bonificació de l’Impost sobre 

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 els ACORDS següents: 

 

PRIMER.- Atorgar la bonificació del 100% en la quota de l’Impost sobre Vehicles de 

Tracció Mecànica, del vehicle amb número de matrícula ________ a la Sra. 

__________ 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. 

 

3. Aprovació, si s’escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació de via 



 
 
 
 
pública per ús privat. 

 

En data 12 de maig de 2020, la senyora _________, va sol·licitar llicència d’ocupació 

de via pública per instal·lar 5 taules amb cadires davant de l’establiment situat a la 

__________________,  durant els mesos de maig a octubre de 2020. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

per part dels altres interessats. 

 

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

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

corporació que els autoritza. 

 

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

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

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

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

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

d'aquests si fossin de propietat privada. 

 

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

article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. La Junta de Govern Local és 

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

d'aquest Ajuntament. 

 

Vist l’Informe favorable de l’Enginyer Tècnic Municipal: 

 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 437/2020 referent a la ocupació via pública d’activitat de Bar amb venda 

de pa. 
 
Fets 
 

En relació amb la petició feta per  la Sra. _______ amb data de registre d’entrada de 
12/05/2020 i numero 2020-E-RC-820, sol·licitant l’ocupació de la via pública a la 
________________ del Morell.: 
 
Consideracions tècniques 
 



 
 
 
 
§  El peticionari disposa de la corresponent llicència d’activitat. 
 
§  L’ajuntament del Morell disposa de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern aprovada 

en data de Juny de 1996 i en vigor a dia d’avui. 
 
§  L’article 20 de l’esmentada ordenança regula la col·locació de taules i cadires en espais 
públics com annexes a l’establiment principal. L’emplaçament on es pretén instal·lar els 
elements descrits es defineix com espai públic. 
 

§  L’Article 20.2 indica que caldrà definir: 
 
-       Superfície màxima a ocupar: 20 m2 (de maig a octubre) a la __________ 
-       Es delimita l’espai a ocupar: si 
-       Temps de vigència:  de 12/05/2020 fins a 31/10/2020 

 
(*NOTA: En cas de no especificar-se els metres a ocupar o les taules i cadires a instal·lar, es 

calcularà a raó de 4 m2 per taula amb 4 cadires) 
 
En compliment de la “Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, el 
titular haurà de vetllar en donar compliment en especial als articles 6. Medidas de higiene 
exigibles a las actividades previstas en esta orden), article 7. Libertad de circulación, 10 

Reapertura de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de 
servicios asimilados i article 15. Reapertura de las terrazas al aire libre de los establecimientos 
de hostelería y restauración.  (Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al 
aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitándose al cincuenta por 
ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente 
licencia municipal. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física 

de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.) 
 
§  En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les 

autoritats sanitàries per la prevenció del COVID-19, i, en particular, les relatives al 
manteniment d’una distància mínima de seguretat de, almenys, 2 metres. Els grups hauran 
de ser d’un màxim de 10 persones. 
 

Conclusions 
 
Segons l’anterior s’informa FAVORABLEMENT l’ocupació de la via pública sol·licitada amb els 
termes a dalt indicats, havent de recordar el següent: 
 
-       El titular de la llicència serà responsable de: 
a)     Mantenir en tot moment la neteja de l’espai ocupat. 

b)     Diàriament s’hauran de retirar les taules i les cadires, para-sols i altres elements que 
incloguin l’ocupació al procedir al tancament de l’establiment. 
c)     No es podran col·locar en cap cas a l’exterior de l’establiment elements de reproducció 
sonora. 
-       En cas de produir-se trastorns a la via o espai públic ocupat al trànsit a persones o 
vehicles, la corporació adoptarà les mesures correctores oportunes a la llicència d’ocupació 

concedida. 
d)   L’autorització de l’ocupació de la via pública autoritzada únicament tindrà validesa en     
l’horari d’obertura de l’activitat a la que dona servei, regulat per la Llei i Ordres d’horaris 
d’establiments comercials i activitats en rigor. 
e)    Caldrà delimitar l’espai ocupat amb elements no fixes i sempre deixant una amplada 
mínima d’un metre per al pas lliure de vianants per la vorera municipal. 
f)     Caldrà adoptar les mesures imposades pel Govern de l’Estat en la declaració de l’estat 

d’alarma per la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 mentre no es 
dictamini el contrari per part de l’administració competent en matèria de Salut Pública. 
  



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

 

PRIMER.- Atorgar llicència d’ocupació de via pública amb 5 taules i cadires 

l’establiment de la senyora _______________, en la zona de la _______________, 

durant el període de maig a octubre de 2020.   

 

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

 

4. Aprovació, si s’escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació de via 

pública per ús privat. 

 

En data 11 de maig de 2020, la senyora _____________, va sol·licitar llicència 

d’ocupació de via pública per instal·lar 10 taules amb cadires davant de l’establiment 

situat a la _____________ ,  durant els mesos de maig a desembre de 2020. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

per part dels altres interessats.  

 

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

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

corporació que els autoritza.  

 

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

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

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

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

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

d'aquests si fossin de propietat privada. 

 

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

article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. La Junta de Govern Local és 

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

d'aquest Ajuntament.  

 

Vist l’Informe favorable de l’Enginyer Tècnic Municipal: 

 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número 434/2020 referent a la ocupació via pública d’activitat de restauració.  



 
 
 
 
 
Fets  
 

En relació amb la petició feta per  la _____________ amb data de registre d’entrada de 
11/05/2020 i numero 2020-E-RC-813, sol·licitant l’ocupació de la via pública a la 
________________, del Morell 
 
Consideracions tècniques  
 

§  El peticionari disposa de la corresponent llicència d’activitat. 
 
§  L’ajuntament del Morell disposa de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern aprovada 
en data de Juny de 1996 i en vigor a dia d’avui. 
 

§  L’article 20 de l’esmentada ordenança regula la col·locació de taules i cadires en espais 
públics com annexes a l’establiment principal. L’emplaçament on es pretén instal·lar els 

elements descrits es defineix com espai públic. 
 
§  L’Article 20.2 indica que caldrà indicar: 
 
-       Superfície màxima a ocupar:  40 m2 (de maig a desembre)  
-       Es delimita l’espai:   no 
-       Temps de vigència:   31/12/2020 

 
(*NOTA: En cas de no especificar-se els metres a ocupar o les taules i cadires a instal·lar, es 
calcularà a raó de 4 m2 per taula amb 4 cadires)  
 
En compliment de la “Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, el 
titular haurà de vetllar en donar compliment en especial als articles 6. Medidas de higiene 
exigibles a las actividades previstas en esta orden), article 7. Libertad de circulación, 10 

Reapertura de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de 
servicios asimilados i article 15. Reapertura de las terrazas al aire libre de los establecimientos 
de hostelería y restauración.  (Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al 
aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitándose al cincuenta por 

ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente 
licencia municipal. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física 
de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.) 
 
§  En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les 
autoritats sanitàries per la prevenció del COVID-19, i, en particular, les relatives al 
manteniment d’una distància mínima de seguretat de, almenys, 2 metres. Els grups hauran 

de ser d’un màxim de 10 persones. 
 
Conclusions  
 
Segons l’anterior s’informa FAVORABLEMENT l’ocupació de la via pública sol·licitada amb els 
termes a dalt indicats, havent de recordar el següent: 

 
-       El titular de la llicència serà responsable a: 
a)      Mantenir en tot moment la neteja de l’espai ocupat. 
b)      Diàriament s’hauran de retirar les taules i les cadires, para-sols i altres elements que 
incloguin l’ocupació al procedir al tancament de l’establiment. 
c)      No es podran col·locar en cap cas a l’exterior elements de reproducció sonora. 
-       En cas de produir-se trastorns a la via o espai públic ocupat al trànsit a persones o 

vehicles, la corporació adoptarà les mesures correctores oportunes a llicència concedida. 
d)      d) L’horari autoritzat de l’ocupació de la via pública serà coincident amb el de l’activitat 
principal de restauració al que dona servei. 



 
 
 
 
e)      Caldrà delimitar l’espai ocupat amb elements no fixes i sempre deixant una amplada 
mínima d’un metre per al pas lliure de vianants per la vorera municipal. 
f)        Caldrà adoptar les mesures imposades pel Govern de l’Estat en la declaració de l’estat 

d’alarma per la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 mentre no es 
dictamini el contrari per part de l’administració competent en matèria de Salut Pública. 

  

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

 

PRIMER.- Atorgar llicència d’ocupació de via pública amb 10 taules i cadires 

l’establiment de la senyora ___________________, en la zona de la 

____________________,  durant el període de maig a desembre de 2020.  

 

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

 

5. Aprovació, si s’escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació de via 

pública per ús privat. 

 

En data 6 de maig de 2020, el senyor _______________, va sol·licitar llicència 

d’ocupació de via pública per instal-3lar 2 taules amb cadires davant de l’establiment 

situat a la _______________,  durant els mesos de maig a desembre de 2020. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

per part dels altres interessats. 

  

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

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

corporació que els autoritza. 

  

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

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

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

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

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

d'aquests si fossin de propietat privada. 

  

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

article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. La Junta de Govern Local és 

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

d'aquest Ajuntament. 



 
 
 
 
  

Vist l’Informe favorable de l’Enginyer Tècnic Municipal: 

 
Identificació de l’expedient  
  
Expedient número 428/2020 referent a la ocupació via pública d’activitat de restauració. 
  

Fets 
  
En relació amb la petició feta pel Sr. _______________ amb data de registre d’entrada de 
06/05/2020 i numero 2020-E-RC-795, sol·licitant l’ocupació de la via pública a la 
________________, del Morell 
  

Consideracions tècniques 

  
§  El peticionari disposa de la corresponent llicència d’activitat de Bar amb venda de pa. 
 
§  L’ajuntament del Morell disposa de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern aprovada 
en data de Juny de 1996 i en vigor a dia d’avui. 
 

§  L’article 20 de l’esmentada ordenança regula la col·locació de taules i cadires en espais 
públics com annexes a l’establiment principal. L’emplaçament on es pretén instal·lar els 
elements descrits es defineix com espai públic. 
 
§  L’Article 20.2 indica que caldrà indicar: 
 
-       Superfície màxima a ocupar:  12 m2 en zona definida per l’equip de Govern a la part 

superior de la plaça de l’Era del Castell en el període que es trobin en vigor les restriccions 
d’àmbit nacional establertes per la declaració de l’estat d’alarma. Un cop finalitzat aquest, 
s’entendrà per exhaurida aquesta autorització d’ocupació de la via pública i caldrà sol·licitar 
un nou emplaçament i procedir a la seva autorització. 

-       Temps de vigència: En el període que es trobin en vigor les restriccions d’àmbit nacional 
establertes per la declaració de l’estat d’alarma. Un cop finalitzat aquest, s’entendrà per 

exhaurida aquesta autorització d’ocupació de la via pública i caldrà sol·licitar un nou 
emplaçament i procedir a la seva autorització. 
 
(*NOTA: En cas de no especificar-se els metres a ocupar o les taules i cadires a instal·lar, es 
calcularà a raó de 4 m2 per taula amb 4 cadires) 
 
En compliment de la “Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, el 
titular haurà de vetllar en donar compliment en especial als articles 6. Medidas de higiene 
exigibles a las actividades previstas en esta orden), article 7. Libertad de circulación, 10 
Reapertura de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de 
servicios asimilados i article 15. Reapertura de las terrazas al aire libre de los establecimientos 
de hostelería y restauración.  (Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al 

aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitándose al cincuenta por 
ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente 

licencia municipal. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física 
de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.) 
 
§  En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les 

autoritats sanitàries per la prevenció del COVID-19, i, en particular, les relatives al 
manteniment d’una distància mínima de seguretat de, almenys, 2 metres. Els grups hauran 
de ser d’un màxim de 10 persones. 
  
Conclusions 



 
 
 
 
  
Segons l’anterior s’informa FAVORABLEMENT l’ocupació de la via pública sol·licitada amb els 
termes a dalt indicats, havent de recordar el següent: 

 
-       El titular de la llicència serà responsable a: 
a)     Mantenir en tot moment la neteja de l’espai ocupat. 
b)    Diàriament s’hauran de retirar les taules i les cadires, para-sols i altres elements que 
incloguin l’ocupació al procedir al tancament de l’establiment. 
c)     No es podran col·locar en cap cas a l’exterior elements de reproducció sonora. 

-       En cas de produir-se trastorns a la via o espai públic ocupat al trànsit a persones o 
vehicles, la corporació adoptarà les mesures correctores oportunes a llicència concedida. 
d)     L’horari autoritzat de l’ocupació de la via pública serà coincident amb el de l’activitat 
principal de restauració al que dona servei. 
e)     Caldrà delimitar l’espai ocupat amb elements no fixes i sempre deixant una amplada 

mínima d’un metre per al pas lliure de vianants per la vorera municipal. 
f)      Caldrà adoptar les mesures imposades pel Govern de l’Estat en la declaració de l’estat 

d’alarma per la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 mentre no es 
dictamini el contrari per part de l’administració competent en matèria de Salut Pública. 
  

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

  

PRIMER.- Atorgar llicència d’ocupació de via pública amb 2 taules i cadires 

l’establiment del Sr. __________________, en  la part superior de la 

_______________________,  durant el període que es trobin en vigor les 

restriccions d’àmbit nacional establertes per la declaració de l’estat d’alarma. 

  

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

 

6. Aprovació, si s’escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació de via 

pública per ús privat. 

 

En data 05 de maig de 2020, el senyor _________, va sol·licitar llicència d’ocupació 

de via pública per instal·lar 2 taules amb cadires davant de l’establiment situat a 

___________,  durant els mesos de maig a octubre de 2020. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

per part dels altres interessats. 

 

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

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

corporació que els autoritza.  

 



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

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

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

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

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

d'aquests si fossin de propietat privada. 

 

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

article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. La Junta de Govern Local és 

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

d'aquest Ajuntament.  

 

Vist l’Informe favorable de l’Enginyer Tècnic Municipal: 

 
Identificació de l’expedient  

 
Expedient número 427/2020 referent a la ocupació via pública d’activitat de restauració.  
 
Fets  
 
En relació amb la petició feta pel Sr. _______ amb data de registre d’entrada de 05/05/2020 
i numero 2020-E-RC-794, sol·licita l’ocupació de la via pública a l’___________________, del 

Morell. 
 
Consideracions tècniques  
 
§  El peticionari disposa de la corresponent llicència d’activitat. 
 
§  L’ajuntament del Morell disposa de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern aprovada 

en data de Juny de 1996 i en vigor a dia d’avui. 
 
§  L’article 20 de l’esmentada ordenança regula la col·locació de taules i cadires en espais 
públics com annexes a l’establiment principal. L’emplaçament on es pretén instal·lar els 
elements descrits es defineix com espai públic. 
 

§  L’Article 20.2 indica que caldrà indicar: 
 
-       Superfície màxima a ocupar:  8 m2 (de juny a setembre)  
-       Es delimita l’espai:   no 
-       Temps de vigència:   31/10/2020 
 
(*NOTA: En cas de no especificar-se els metres a ocupar o les taules i cadires a instal·lar, es 

calcularà a raó de 4 m2 per taula amb 4 cadires). 
 
En compliment de la “Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, el 
titular haurà de vetllar en donar compliment en especial als articles 6. Medidas de higiene 
exigibles a las actividades previstas en esta orden), article 7. Libertad de circulación, 10 

Reapertura de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de 
servicios asimilados i article 15. Reapertura de las terrazas al aire libre de los establecimientos 
de hostelería y restauración.  (Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al 
aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitándose al cincuenta por 
ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente 
licencia municipal. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física 

de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.) 



 
 
 
 
 
§  En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les 
autoritats sanitàries per la prevenció del COVID-19, i, en particular, les relatives al 

manteniment d’una distància mínima de seguretat de, almenys, 2 metres.  
Els grups hauran de ser d’un màxim de 10 persones. 
 
Conclusions  
 
Segons l’anterior s’informa FAVORABLEMENT l’ocupació de la via pública sol·licitada amb els 

termes a dalt indicats, havent de recordar el següent: 
 
-       El titular de la llicència serà responsable a: 
a)     Mantenir en tot moment la neteja de l’espai ocupat. 
b)    Diàriament s’hauran de retirar les taules i les cadires, para-sols i altres elements que 

incloguin l’ocupació al procedir al tancament de l’establiment. 
c)     No es podran col·locar en cap cas a l’exterior elements de reproducció sonora. 

-       En cas de produir-se trastorns a la via o espai públic ocupat al trànsit a persones o 
vehicles, la corporació adoptarà les mesures correctores oportunes a llicència concedida. 
d)     L’horari autoritzat de l’ocupació de la via pública serà coincident amb el de l’activitat 
principal de restauració al que dona servei. 
e)     Caldrà delimitar l’espai ocupat amb elements no fixes i sempre deixant una amplada 
mínima d’un metre per al pas lliure de vianants per la vorera municipal. 
f)      Caldrà adoptar les mesures imposades pel Govern de l’Estat en la declaració de l’estat 

d’alarma per la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 mentre no es 
dictamini el contrari per part de l’administració competent en matèria de Salut Pública. 

  

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

 

PRIMER.- Atorgar llicència d’ocupació de via pública amb 2 taules i cadires 

l’establiment del senyor ________, en la zona de l’_____________,  durant el 

període de maig a octubre de 2020.   

 

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

 

7. Aprovació, si s’escau, de l'atorgament de llicències d'ocupació de via 

pública per ús privat. 

 

En data 04 de març de 2020, el senyor _______________, va sol·licitar llicència 

d’ocupació de via pública per instal·lar 2 taules amb cadires durant els mesos de 

gener a març i d’octubre a desembre, i 4 taules amb cadires durant els mesos d’abril 

a setembre, davant de l’establiment situat a la _____________.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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



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

per part dels altres interessats.  

 

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

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

corporació que els autoritza.  

 

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

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

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

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

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

d'aquests si fossin de propietat privada.  

 

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

article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. La Junta de Govern Local és 

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

d'aquest Ajuntament.  

 

Vist l’Informe favorable de l’Enginyer Tècnic Municipal: 

 
Identificació de l’expedient  
 

Expedient número 308/2020 referent a la ocupació via pública d’activitat de Bar amb venda 
de pa.  
 
Fets 
 

En relació amb la petició feta pel Sr. _______________ amb data de registre d’entrada de 

04/03/2020 i numero 2020-E-RC-503, sol·licitant l’ocupació de la via pública a la 
______________, del Morell.  
 
Consideracions tècniques  
 
§  El peticionari disposa de la corresponent llicència d’activitat. 
 

§  L’ajuntament del Morell disposa de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern aprovada 
en data de Juny de 1996 i en vigor a dia d’avui. 
 
§  L’article 20 de l’esmentada ordenança regula la col·locació de taules i cadires en espais 
públics com annexes a l’establiment principal. L’emplaçament on es pretén instal·lar els 
elements descrits es defineix com espai públic. 
 

§  L’Article 20.2 indica que caldrà indicar: 
 

- Superfície màxima a ocupar: 16 m2 (de gener a març i d’octubre a desembre) i 24m2 (d’abril 
a setembre) 
- Es delimita amb elements de mobiliari urbà:  sí 
- Temps de vigència:    31/12/2020 
 

(*NOTA: En cas de no especificar-se els metres a ocupar o les taules i cadires a instal·lar, es 
calcularà a raó de 4 m2 per taula amb 4 cadires)  
 
En compliment de la “Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 



 
 
 
 
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, el 
titular haurà de vetllar en donar compliment en especial als articles 6. Medidas de higiene 
exigibles a las actividades previstas en esta orden), article 7. Libertad de circulación, 10 

Reapertura de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de 
servicios asimilados i article 15. Reapertura de las terrazas al aire libre de los establecimientos 
de hostelería y restauración.  (Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al 
aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitándose al cincuenta por 
ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente 
licencia municipal. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física 

de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.) 
§  En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les 
autoritats sanitaries per la prevenció del COVID-19, i, en particular, les relatives al 
manteniment d’una distància mínima de seguretat de, almenys, 2 metres. Els grups hauran 
de ser d’un màxim de 10 persones.  

 
Conclusions  

 
Segons l’anterior s’informa FAVORABLEMENT l’ocupació de la via pública sol·licitada amb els 
termes a dalt indicats, havent de recordar el següent: 
 
-       El titular de la llicència serà responsable a: 
a)     Mantenir en tot moment la neteja de l’espai ocupat. 
b)    Diàriament s’hauran de retirar les taules i les cadires, para-sols i altres elements que 

incloguin l’ocupació al procedir al tancament de l’establiment. 
c)     No es podran col·locar en cap cas a l’exterior elements de reproducció sonora. 
-       En cas de produir-se trastorns a la via o espai públic ocupat al trànsit a persones o 
vehicles, la corporació adoptarà les mesures correctores oportunes a llicència concedida. 

  

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

 

PRIMER.- Atorgar llicència d’ocupació de via pública amb 2 taules i cadires durant 

els mesos de gener a març i d’octubre a desembre, i 4 taules i cadires durant els 

mesos d’abril a setembre en  l’establiment del senyor ______________, en la zona 

de la _________________.  

 

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

 

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

 

L’11 de desembre de 2019, amb registre d’entrada 2019-E-RC-2330, rebem 

sol·licitud _____________, en representació de ________________, per l’obtenció 

de la llicència municipal d’obres següent: 

 

Interessat:  ___________ 

Núm. de llicència: 299/2020 

Obra:   instal·lació d’autoconsum amb energia a la coberta 

d’immoble. 

Situació:   carrer ______ 

 

El 19 de març de 2020 es notifica a l’interessat el decret 2020-0228, de requeriment 

de documentació necessària. 

 

El 23 d’abril de 2020, amb registre d’entrada 2020-E-RC-750, rebem la documentació 

requerida. 

 

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



 
 
 
 
és el següent: 

 
Assumpte Llicència urbanística  

Expedient 299_2020 

Registre d’entrada 2019-E-RC-2330 de 11/12/2019 

Emplaçament Carrer _________ 

Referència cadastral 9418206CF46_____________ 

Sol·licitant _____________ en representació de __________________ 

 
Ramon Gasull Barberà - Tècnic municipal 

emet el següent informe: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 

El Sr. ______________, amb registre d’entrada número 2019-E-RC-2330, de data 

11/12/2019, en representació de la Sra. ______________, sol·licita llicència d’obres per a una 
instal·lació d’autoconsum amb energia a la coberta de l’immoble situat al carrer ___ i amb 
referència cadastral 9418206CF46__________. 
 
DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 
- “Memoria técnica de instalación de autoconsumo con energia fotovoltaica”, signat per 

l’Enginyer José luis Alonso Bartolomé, col·legiat 16.041-T pel col·legi d’enginyers tècnics 
industrials de Tarragona. 
- Estudi bàsic de seguretat i salut. 
- Full d’assumeix de la direcció facultativa. 
 
TIPUS D’OBRA 

Requereix projecte subscrit per tècnic competent. 
 
PROJECTE 
Memòria tècnica. 
Estudi bàsic de seguretat i salut. 

Titulació tècnic redactor: Enginyer. 
Titulació tècnic director de l’obra: Manca. 

Documents: complets o suficients. 
Pressupost d’execució material: 9.194,86 €. 
 
RÈGIM DEL SÒL 
La finca te la referència cadastral 9418206CF46______, es troba situada al carrer ____ i 
segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 291 m2 desenvolupada en soterrani, 
planta baixa i dues plantes pis sobre una superfície de sòl de 1267 m2, ocupada per en conjunt 

per 4 habitatges. 
L’ús de l’edifici és residencial, concretament habitatge unifamiliar aparellat. 
Planejament territorial 
▪ Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 12/01/2010, i 
publicat a efectes d’executivitat al DOGC 5559 de 3/2/2010. 
Planejament urbanístic 

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

i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 4668, en data 4 de juliol de 2006 
▪ D’acord amb el TR NNSS la finca en qüestió està classificada en sòl urbà i qualificada amb la 
clau 5a – Ciutat Jardí Extensiva.  
 
INFORME TÈCNIC 

- Normativa municipal: 
El projecte presentat compleix amb els paràmetres de condicions de l’edificació establerts en 
el text refós de les NNSS. 
 
CONCLUSIONS 



 
 
 
 
És criteri del tècnic emetre informe FAVORABLE a la sol·licitud presentada. 

 

Vist 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. 

 

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 regim local de Catalunya. 

 

Aquesta Junta de Govern 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 els següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Atorgar la llicència municipal d’obres sol·licitada. 

 

1a.- L'execució de les obres s'ajustarà estrictament al projecte aprovat, a la llicència 

concedida i sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient. Durant aquest procés 

estaran sotmeses a la inspecció tècnica municipal. Tota variació substancial posterior 

que es pretengui introduir durant el transcurs de les obres, no podrà dur-se a terme 

sense la corresponent llicència o conformitat de l'Ajuntament, amb la deguda 

aportació de la documentació que s'escaigui. La realització d’obres no emparades per 

aquesta llicència comportarà l’inici del corresponent expedient de disciplina 

urbanística o de protecció de la legalitat. L’execució de les obres resta sotmesa a la 

inspecció dels Serveis Tècnics Municipals i a qualsevol condicionament que aquests 

puguin ordenar en funció dels imprevistos que puguin sorgir en el desenvolupament 

de l’obra. 

 

2a.- Les alineacions de façanes i rasants al carrer, seran les assenyalades en el 

planejament vigent per a la zona. En el supòsit de no ésser definides, haurà de 

sol·licitar-se prèviament al seu assenyalament per part del servei tècnic municipal, 

abans de l'inici de les obres. 

 

La infracció del que es disposa a les regles anteriors motivarà l'aplicació de les 

sancions pertinents, podent fins i tot ordenar-se l'enderroc, a compte del propietari, 

de les obres executades en contradicció amb les condicions de la present llicència, el 

planejament vigent i les ordenances. 

 

La renúncia o separació del tècnic o facultatiu director de les obres implica la seva 

immediata i total paralització, no podent reprendre's sense acomplir-se les mateixes 

condicions que es precisaren per al seu inici.  

 

3a.- Durant les obres no podrà interrompre's el trànsit amb cap mena d'efectes, 

materials o bastides. Si fos absolutament necessària la seva interrupció, s’haurà de 

demanar la corresponent llicència. 

 

4a.- Si fos necessària una ocupació temporal de sol públic, s'hauria d'obtenir 

prèviament l'oportuna llicència municipal. 

 

5a.- Serà també exigible el permís municipal per  la col·locació i utilització de grues 

en la construcció, les quals hauran d'acomplir, a més a més, les normes de seguretat 

vigents. La instal·lació de grues, piscines, ocupació de la via pública o espais públics, 

etc. requereixen llicència específica, per la mera menció o grafiat en el projecte no 



 
 
 
 
queden incloses en la llicència. 

 

6a.- Les obres hauran de ser encerclades totalment mitjançant tanca d'obra o 

metàl·lica, fixa. Si hagués d'ocupar-se tota la vorera o una part hauria d'obtenir-se 

l'oportú permís municipal, amb el pagament de la taxa corresponent. Serà obligatòria 

la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que garanteixi completament la 

integritat del trànsit de vianants i vehicles. 

 

7a.- Serà a càrrec del titular de la llicència, la construcció de les voreres, conforme 

al model, materials, amplada, i rasants preexistents o expressament assenyalats pels 

serveis tècnics municipals. 

 

Així mateix tot desperfecte que ocasioni a la via pública, haurà de ser degudament 

reparat, amb el cost a càrrec del titular de la present, amb caràcter immediat. 

 

8a.- Les aigües pluvials abocades per la coberta, hauran de conduir-se mitjançant 

canonada adossada a la façana i soterrada sota la vorera, a la xarxa d’aigües pluvials 

públiques, si fos el cas que el carrer en qüestió no en tingués a la xarxa de 

clavegueram públic. 

 

9a.- Les aigües residuals s'evacuaran mitjançant canonades subterrànies adequades 

i conduïdes a la xarxa de clavegueram públic. 

 

10a.- La concessió de la present llicència resta supeditada a les condicions de 

l'informe dels serveis tècnics municipals o qualsevol altre informe obrant en 

l’expedient, a les condicions establertes en l'acord municipal que s'acompanya al 

present document, i sense perjudici de totes les altres autoritzacions que legalment 

ha de sol·licitar l'interessat. 

 

11a.- Com a premissa indispensable per a l'inici de les obres autoritzades, haurà de 

ser satisfeta a la Tresoreria municipal, el pagament del deute tributari que meriti, les 

fiances que corresponguin i qualsevol altre concepte establert a la liquidació. 

 

Del pagament d'aquesta quantitat, la Tresoreria municipal n'expedirà el corresponent 

resguard acreditatiu. 

 

12a.- No es podrà començar l’obra fins que no es disposi de la corresponent llicència 

d’obres. En el moment de recollir la llicència d’obres s’hauran de facilitar als Serveis 

Tècnics Municipals les dades del tècnic director de l’obra i un telèfon mòbil de 

contacte. Les obres s’hauran de començar en el termini d’un any des de la concessió 

de la llicència, i hauran d'estar acabades en els terminis següents: 

 

• obres majors amb un pressupost de menys de 90.000 €: divuit mesos. 

• obres majors amb un pressupost de més de 90.000 € i en menys de 180.000 €: 

vint-i-quatre mesos. 

• les obres majors amb un pressupost de més de 180.000 €: trenta-sis mesos. 

 

Els titulars de la llicència tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de 

començament com del termini d’acabament de les obres per la meitat del termini del 

que es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis 

establerts. Aquesta pròrroga haurà de sol·licitar-se amb una antelació mínima d'un 

mes a la caducitat de la llicència. De no obtenir-se la pròrroga s'entendrà caducada 

la llicència, sense necessitat de cap altra declaració, sent necessària l’obtenció d’una 



 
 
 
 
nova llicència si es pretén continuar executant les obres. 

 

13a.- S’ha d’adoptar les mesures de seguretat que correspongui i les obres han de 

ser dirigides pels tècnics competents.  

 

14a.– 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. 

 

15a.- 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 i resta 

subjecta a taxa, 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. 

 

16a.- Haurà de mantenir-se net els carrers i les zones on s’està edificant, amb 

advertiment que en cas de no complir aquesta condició ho netejarà l’Ajuntament amb 

càrrec a la fiança dipositada. En cap cas es podran deixar materials de construcció a 

la via pública, ni contenidors amb aquests materials, ni al carrer, ni a la vorera. Els 

apilaments de materials i d’escombraries, així com els contenidors, hauran d’estar 

dins de l’obra i en cap cas a la via pública. En els casos de la total ocupació del solar, 

s’haurà de sol·licitar permís per utilitzar la via pública. 

 

17a.- No es podran aparcar grans vehicles industrials, màquines o camions al carrer, 

excepte per la càrrega i descàrrega. En els casos d’haver-hi molt de trànsit i pugui 

haver-hi complicacions per a realitzar aquestes operacions, perquè hi hagi vehicles 

aparcats que impedeixin l’entrada de vehicles a l’obra, haurà de sol·licitar-se llicència 

per a la reserva de l’espai necessari per l’entrada d’aquests vehicles que hagin 

d’intervenir en aquestes operacions. 

 

18a.- D’acord al que disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 

la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció, caldrà presentar en el termini 

d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, un certificat del gestor referent a 

la qualitat i quantitat dels residus lliurats. Així mateix, caldrà complir amb el que 

disposa el Reial Decret 105/2008, d’1 de  febrer, pel qual es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició. 

 

19a.- Queda expressament prohibit: 

 

• la construcció de pous negres sense l’autorització municipal expressa. 

• fer sortir fums dels fumerals per les parets de les façanes. Els fumerals hauran de 

sortir rectes pels terrats. 

• col·locar canals d’aigües pluvials que desguassin sobre la via pública. 

• la instal·lació de portes amb obertura sobre la via pública, que revassin la línia de 

façana. 

• la instal·lació de filferros espinosos o altres elements punxants a murs, parets, 

tanques i similars. 

• la instal·lació a les façanes que donen a la via pública d’antenes parabòliques, 

aparells d’aire condicionat o similars, sortides de campanes extractores, d’aparells 

calefactors o generadors d’aire calent estacionari, excepte quan no existeixi cap altra 

solució constructiva degudament autoritzada per l’Ajuntament que impedeixi aplicar 

aquesta condició. 



 
 
 
 
 

20a.- Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques, 

números, suports i materials que l’Ajuntament determini per a finalitats públiques, 

així com a les xarxes de serveis públics. 

 

21a.- La connexió a les xarxes de serveis municipals no es podrà executar sense la 

prèvia autorització municipal. Les connexions hauran de ser inspeccionades pels 

Serveis Tècnics Municipals i rebre la seva conformitat de bona execució. 

 

22a.- Finalitzades les obres, el titular d'aquesta llicència ho notificarà a l'Alcaldia en 

el termini de vint dies, mitjançant certificació lliurada pel director de les obres, amb 

la finalitat de que els Serveis Tècnics Municipals puguin inspeccionar-la i formular la 

seva conformitat o inconvenients i que la Tresoreria pugui, si s’escau, formular 

liquidació definitiva. Aquesta inspecció serà prèvia i indispensable a la tramitació i 

lliurament de la llicència d’ocupació o d’utilització. 

 

23a.- La present llicència s'atorga sens perjudici de les autoritzacions preceptives 

d'altres Administracions Públiques, salvat el dret de propietat i sense perjudici de 

tercers. 

 

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

 

TERCER. Notificar al titular i als interessats. 

 

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

 

L’11 de desembre de 2019, amb registre d’entrada 2019-E-RC-2329, rebem 

sol·licitud ______________, en representació de___________, per l’obtenció de la 

llicència municipal d’obres següent: 

 

Interessat:  ____________ 

Núm. de llicència: 1091/2019 

Obra:   instal·lació d’autoconsum amb energia a la coberta d’immoble. 

Situació:  carrer _______ 

 

El 19 de març de 2020 es notifica a l’interessat el decret 2020-0229, de requeriment 

de documentació necessària. 

 

El 23 d’abril de 2020, amb registre d’entrada 2020-E-RC-749, rebem la documentació 

requerida. 

 

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

és el següent: 

 
Assumpte Llicència urbanística  

Expedient 1091/2019 

Registre d’entrada 2019-E-RC-2330 de 11/12/2019 

Emplaçament Carrer _______ 

Referència cadastral 9418206CF46____________ 

Sol·licitant _____________ en representació de ___________ 

 

Ramon Gasull Barberà - Tècnic municipal 
emet el següent informe: 

 



 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 
El Sr. _______________, amb registre d’entrada número 2019-E-RC-2329, de data 
11/12/2019, en representació del Sr. ____________, sol·licita llicència d’obres per a una 

instal·lació d’autoconsum amb energia a la coberta de l’immoble situat al carrer ________ i 
amb referència cadastral 9418206CF___________. 
 
DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 
- “Memoria técnica de instalación de autoconsumo con energia fotovoltaica”, signat per 
l’Enginyer José luis Alonso Bartolomé, col·legiat 16.041-T pel col·legi d’enginyers tècnics 

industrials de Tarragona. 
- Estudi bàsic de seguretat i salut. 
- Full d’assumeix de la direcció facultativa. 
 
TIPUS D’OBRA 

Requereix projecte subscrit per tècnic competent. 
 

PROJECTE 
Memòria tècnica. 
Estudi bàsic de seguretat i salut. 
Titulació tècnic redactor: Enginyer. 
Titulació tècnic director de l’obra: Manca. 
Documents: complets o suficients. 
Pressupost d’execució material: 11.187,81 €. 

 
RÈGIM DEL SÒL 
La finca te la referència cadastral 9418206CF46__________, es troba situada al carrer 
_______ i segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 245 m2 desenvolupada en 
soterrani, planta baixa i dues plantes pis sobre una superfície de sòl de 1267 m2, ocupada per 
en conjunt per 4 habitatges. 

L’ús de l’edifici és residencial, concretament habitatge unifamiliar aparellat. 
Planejament territorial 
▪ Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 12/01/2010, i 

publicat a efectes d’executivitat al DOGC 5559 de 3/2/2010. 
Planejament urbanístic 
▪ Text Refós de les Normes Urbanístiques del planejament general del municipi del Morell, 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de 4 de maig de 2006 

i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 4668, en data 4 de juliol de 2006 
▪ D’acord amb el TR NNSS la finca en qüestió està classificada en sòl urbà i qualificada amb la 
clau 5a – Ciutat jardí Extensiva.  
 
INFORME TÈCNIC 
- Normativa municipal: 
El projecte presentat compleix amb els paràmetres de condicions de l’edificació establerts en 

el text refós de les NNSS. 
 
CONCLUSIONS 
És criteri del tècnic emetre informe FAVORABLE a la sol·licitud presentada 

 

Vist 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. 

 

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 regim local de Catalunya. 

 

Aquesta Junta de Govern és competent per aquesta aprovació, atesa la competència 

delegada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament. 

 



 
 
 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Atorgar la llicència municipal d’obres sol·licitada. 

 

1a.- L'execució de les obres s'ajustarà estrictament al projecte aprovat, a la llicència 

concedida i sota la direcció del tècnic que consti a l’expedient. Durant aquest procés 

estaran sotmeses a la inspecció tècnica municipal. Tota variació substancial posterior 

que es pretengui introduir durant el transcurs de les obres, no podrà dur-se a terme 

sense la corresponent llicència o conformitat de l'Ajuntament, amb la deguda 

aportació de la documentació que s'escaigui. La realització d’obres no emparades per 

aquesta llicència comportarà l’inici del corresponent expedient de disciplina 

urbanística o de protecció de la legalitat. L’execució de les obres resta sotmesa a la 

inspecció dels Serveis Tècnics Municipals i a qualsevol condicionament que aquests 

puguin ordenar en funció dels imprevistos que puguin sorgir en el desenvolupament 

de l’obra. 

 

2a.- Les alineacions de façanes i rasants al carrer, seran les assenyalades en el 

planejament vigent per a la zona. En el supòsit de no ésser definides, haurà de 

sol·licitar-se prèviament al seu assenyalament per part del servei tècnic municipal, 

abans de l'inici de les obres. 

 

La infracció del que es disposa a les regles anteriors motivarà l'aplicació de les 

sancions pertinents, podent fins i tot ordenar-se l'enderroc, a compte del propietari, 

de les obres executades en contradicció amb les condicions de la present llicència, el 

planejament vigent i les ordenances. 

 

La renúncia o separació del tècnic o facultatiu director de les obres implica la seva 

immediata i total paralització, no podent reprendre's sense acomplir-se les mateixes 

condicions que es precisaren per al seu inici.  

 

3a.- Durant les obres no podrà interrompre's el trànsit amb cap mena d'efectes, 

materials o bastides. Si fos absolutament necessària la seva interrupció, s’haurà de 

demanar la corresponent llicència. 

 

4a.- Si fos necessària una ocupació temporal de sol públic, s'hauria d'obtenir 

prèviament l'oportuna llicència municipal. 

 

5a.- Serà també exigible el permís municipal per  la col·locació i utilització de grues 

en la construcció, les quals hauran d'acomplir, a més a més, les normes de seguretat 

vigents. La instal·lació de grues, piscines, ocupació de la via pública o espais públics, 

etc. requereixen llicència específica, per la mera menció o grafiat en el projecte no 

queden incloses en la llicència. 

 

6a.- Les obres hauran de ser encerclades totalment mitjançant tanca d'obra o 

metàl·lica, fixa. Si hagués d'ocupar-se tota la vorera o una part hauria d'obtenir-se 

l'oportú permís municipal, amb el pagament de la taxa corresponent. Serà obligatòria 

la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que garanteixi completament la 

integritat del trànsit de vianants i vehicles. 

 

7a.- Serà a càrrec del titular de la llicència, la construcció de les voreres, conforme 

al model, materials, amplada, i rasants preexistents o expressament assenyalats pels 

serveis tècnics municipals. 

 



 
 
 
 
Així mateix tot desperfecte que ocasioni a la via pública, haurà de ser degudament 

reparat, amb el cost a càrrec del titular de la present, amb caràcter immediat. 

 

8a.- Les aigües pluvials abocades per la coberta, hauran de conduir-se mitjançant 

canonada adossada a la façana i soterrada sota la vorera, a la xarxa d’aigües pluvials 

públiques, si fos el cas que el carrer en qüestió no en tingués a la xarxa de 

clavegueram públic. 

 

9a.- Les aigües residuals s'evacuaran mitjançant canonades subterrànies adequades 

i conduïdes a la xarxa de clavegueram públic. 

 

10a.- La concessió de la present llicència resta supeditada a les condicions de 

l'informe dels serveis tècnics municipals o qualsevol altre informe obrant en 

l’expedient, a les condicions establertes en l'acord municipal que s'acompanya al 

present document, i sense perjudici de totes les altres autoritzacions que legalment 

ha de sol·licitar l'interessat. 

 

11a.- Com a premissa indispensable per a l'inici de les obres autoritzades, haurà de 

ser satisfeta a la Tresoreria municipal, el pagament del deute tributari que meriti, les 

fiances que corresponguin i qualsevol altre concepte establert a la liquidació. 

 

Del pagament d'aquesta quantitat, la Tresoreria municipal n'expedirà el corresponent 

resguard acreditatiu. 

 

12a.- No es podrà començar l’obra fins que no es disposi de la corresponent llicència 

d’obres. En el moment de recollir la llicència d’obres s’hauran de facilitar als Serveis 

Tècnics Municipals les dades del tècnic director de l’obra i un telèfon mòbil de 

contacte. Les obres s’hauran de començar en el termini d’un any des de la concessió 

de la llicència, i hauran d'estar acabades en els terminis següents: 

 

• obres majors amb un pressupost de menys de 90.000 €: divuit mesos. 

• obres majors amb un pressupost de més de 90.000 € i en menys de 180.000 

€: vint-i-quatre mesos. 

• les obres majors amb un pressupost de més de 180.000 €: trenta-sis mesos. 

 

Els titulars de la llicència tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de 

començament com del termini d’acabament de les obres per la meitat del termini del 

que es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis 

establerts. Aquesta pròrroga haurà de sol·licitar-se amb una antelació mínima d'un 

mes a la caducitat de la llicència. De no obtenir-se la pròrroga s'entendrà caducada 

la llicència, sense necessitat de cap altra declaració, sent necessària l’obtenció d’una 

nova llicència si es pretén continuar executant les obres. 

 

13a.- S’ha d’adoptar les mesures de seguretat que correspongui i les obres han de 

ser dirigides pels tècnics competents.  

 

14a.– 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. 

 

15a.- 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 i resta 

subjecta a taxa, 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. 

 

16a.- Haurà de mantenir-se net els carrers i les zones on s’està edificant, amb 

advertiment que en cas de no complir aquesta condició ho netejarà l’Ajuntament amb 

càrrec a la fiança dipositada. En cap cas es podran deixar materials de construcció a 

la via pública, ni contenidors amb aquests materials, ni al carrer, ni a la vorera. Els 

apilaments de materials i d’escombraries, així com els contenidors, hauran d’estar 

dins de l’obra i en cap cas a la via pública. En els casos de la total ocupació del solar, 

s’haurà de sol·licitar permís per utilitzar la via pública. 

 

17a.- No es podran aparcar grans vehicles industrials, màquines o camions al carrer, 

excepte per la càrrega i descàrrega. En els casos d’haver-hi molt de trànsit i pugui 

haver-hi complicacions per a realitzar aquestes operacions, perquè hi hagi vehicles 

aparcats que impedeixin l’entrada de vehicles a l’obra, haurà de sol·licitar-se llicència 

per a la reserva de l’espai necessari per l’entrada d’aquests vehicles que hagin 

d’intervenir en aquestes operacions. 

 

18a.- D’acord al que disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 

la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció, caldrà presentar en el termini 

d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, un certificat del gestor referent a 

la qualitat i quantitat dels residus lliurats. Així mateix, caldrà complir amb el que 

disposa el Reial Decret 105/2008, d’1 de  febrer, pel qual es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició. 

 

19a.- Queda expressament prohibit: 

 

• la construcció de pous negres sense l’autorització municipal expressa. 

• fer sortir fums dels fumerals per les parets de les façanes. Els fumerals hauran 

de sortir rectes pels terrats. 

• col·locar canals d’aigües pluvials que desguassin sobre la via pública. 

• la instal·lació de portes amb obertura sobre la via pública, que revassin la línia 

de façana. 

• la instal·lació de filferros espinosos o altres elements punxants a murs, parets, 

tanques i similars. 

• la instal·lació a les façanes que donen a la via pública d’antenes parabòliques, 

aparells d’aire condicionat o similars, sortides de campanes extractores, 

d’aparells calefactors o generadors d’aire calent estacionari, excepte quan no 

existeixi cap altra solució constructiva degudament autoritzada per 

l’Ajuntament que impedeixi aplicar aquesta condició. 

 

20a.- Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques, 

números, suports i materials que l’Ajuntament determini per a finalitats públiques, 

així com a les xarxes de serveis públics. 

 

21a.- La connexió a les xarxes de serveis municipals no es podrà executar sense la 

prèvia autorització municipal. Les connexions hauran de ser inspeccionades pels 

Serveis Tècnics Municipals i rebre la seva conformitat de bona execució. 

 

22a.- Finalitzades les obres, el titular d'aquesta llicència ho notificarà a l'Alcaldia en 

el termini de vint dies, mitjançant certificació lliurada pel director de les obres, amb 



 
 
 
 
la finalitat de que els Serveis Tècnics Municipals puguin inspeccionar-la i formular la 

seva conformitat o inconvenients i que la Tresoreria pugui, si s’escau, formular 

liquidació definitiva. Aquesta inspecció serà prèvia i indispensable a la tramitació i 

lliurament de la llicència d’ocupació o d’utilització. 

 

23a.- La present llicència s'atorga sens perjudici de les autoritzacions preceptives 

d'altres Administracions Públiques, salvat el dret de propietat i sense perjudici de 

tercers. 

 

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

 

TERCER. Notificar al titular i als interessats. 

 

10. 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 17 d’abril de 2020 i amb número d’entrada 2020-

E-RC-717: 

 

Interessat:   ____________  

Núm. d’expedient:  406/2020 

Obra:  pavimentació parcial del pati de l’immoble. 

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 406/2020 

Registre d’entrada 2020-E-RC-717 de 17/04/2020 

Emplaçament Carrer _____________ 

Referència cadastral 9417503CF4_______________ 

Sol·licitant ___________________ 

 
Ramon Gasull Barberà - Tècnic municipal 

emet el següent informe: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 

_______________________, amb registre d’entrada número 2020-E-RC-717, de data 
17/04/2020, comunica que realitzarà les obres de pavimentació parcial del pati de l’immoble 
situat al carrer _________, amb referència cadastral 9417503C______________ 
 
DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 
- Instància. 
- Pressupost: 1.256,00 € 

 

RÈGIM DEL SÒL 
La finca te la referència cadastral 9417503C___________, es troba situada al carrer 
_________ i segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 274 m2 sobre una 
superfície de sòl de 899 m2, distribuïda en 4 habitatges. 
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 5a – Ciutat Jardí extensiva. 
 
INFORME TÈCNIC 

Les obres no afectaran elements estructurals. 
 
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, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 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.- La verificació favorable d’aquesta comunicació s'atorga salvat el dret de 

propietat i sense perjudici de tercers. 

 

2a.- Es verifica positivament aquesta comunicació 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 

comunicació 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 la verificació d’aquesta comunicació. 

 



 
 
 
 
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.- 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. 

 

7a 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. 

 

11. Aprovació, si s'escau, d’una concessió provisional de nínxol del cementiri 

municipal. 

 

Vista la sol·licitud presentada al Registre General de l’Ajuntament a data 30/04/2020 

i amb número d’entrada 775, per la Sra. ________________, demanant la concessió 

provisional d’un nínxol de titularitat de l’Ajuntament. 

 

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

del patrimoni dels ens locals. 

 

Vist l’article 22 i següents del Reglament regulador del cementiri municipal del Morell. 

 

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

article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la Disposició Addicional Segona de 

la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

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

competències delegades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar la concessió provisional pel dret funerari sobre el nínxol número 

______, del cementiri municipal a favor de la Sra. _______________, i inscriure 

aquest lloguer al Registre general de sepultures i mortuori, per un termini de 5 anys.  

 

SEGON.- Atorgar el permís pel trasllat de les restes mortals al Cementiri Municipal.  

 

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

 

12. Aprovació, si s'escau, d’una concessió de nínxol del cementiri municipal. 

 

Vista la sol·licitud presentada al Registre General de l’Ajuntament a data 04/05/2020 

i amb número d’entrada 781, pel Sr. ____________ demanant la concessió del nínxol 

_________. 

 

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



 
 
 
 
del patrimoni dels ens locals. 

 

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

 

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

article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la Disposició Addicional Segona de 

la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

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

competències delegades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament. 

 

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

 

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

cementiri municipal a favor del Sr. ___________, inscriure aquesta concessió al 

Registre general de sepultures i mortuori i expedir el títol corresponent. 

 

SEGON.- Atorgar el permís pel trasllat de les restes mortals al Cementiri Municipal. 

 

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

 

13. Aprovació, si s'escau, de la relació de factures 14. 

 

Antecedents 

 

Vista la relació de factures número 14. 

 

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

 

Vist l’Informe d’Intervenció 2020-0135 de 14 de maig de 2020. 

 

Fonaments de dret 

 

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 i efectuar el pagament de la 

relació de factures i liquidacions número 14 per import de 111.464,18€. 

 

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

 

 
RELACIÓ FACTURES 14 

Núm. Ope. NIF. Raó social 
interessat 

Núm. Fac. Org. Fun. Eco. Import 
líquid 

2020002254 39934617Q 
FERRAN MUÑOZ 
ALBERT 

008 1 920 22707 1.144,80 



 
 
 
 

2020002276 B43398403 
PREMSA I 
COMUNICACIÓ, 

InfoCamp 16 334 22602 1.210,00 

2020002277 A50878842 
ESPUBLICO 
SERVICIOS 
PARA 

202007010 1 920 22000 2.003,76 

2020002278 48135611S 
SARMIENTO 
MARGOL, JESÚS 

7 16 330 22614 2.052,00 

2020002279 A08663619 
CAIXABANK, 
S.A. 

007557793 1 934 35900 1,21 

2020002280 A50878842 
ESPUBLICO 
SERVICIOS 

PARA 

202007256 1 920 22707 606,56 

2020002281 A79216651 
LEFEBVRE- EL 
DERECHO, 

RFL20-0411600 1 920 22000 1.929,09 

2020002282 A43926682 TAMEDIAXA,S.A. 847 16 334 22602 1.064,80 

2020002283 A08742835 
MANPOWER 
TEAM E.T.T., 

MVA-073713 1 920 22707 884,32 

2020002284 B55668636 DISERTA, S.L. 2003A000654 11 231 22611 183,26 

2020002285 B43880764 
INFORMATICA 

MORELL, S.L. 
006199 11 231 21202 156,09 

2020002286 B43993955 
EXTINTORS 
RION, SL 

1192 2 323 21204 98,98 

2020002287 B43993955 
EXTINTORS 
RION, SL 

1152 2 323 21204 37,87 

2020002288 B43083179 ESTIVILL SERV. 3348 1 920 22707 1.428,77 

2020002289 A43501352 
TQ TECNOL, 
S.A. 

FV2008327 1 920 22617 1.028,50 

2020002290 A43501352 
TQ TECNOL, 
S.A. 

FV2008326 1 920 22617 617,10 

2020002291 B43993955 
EXTINTORS 
RION, SL 

1307 1 920 21207 12,58 

2020002292 B43429133  
CALVO B.P.A., 
S.L. 

90179 3 459 21000 393,86 

2020002293 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006185 1 920 22000 71,20 

2020002294 B43880764 
INFORMATICA 

MORELL, S.L. 
007327 1 920 22000 63,43 

2020002295 39681193Y 
TALLERS 
GOMAUTO 

20000055 3 920 21300 110,72 

2020002296 B43880764 
INFORMATICA 

MORELL, S.L. 
006198 1 920 22707 36,30 

2020002297 39698611J 
NADAL 
ALCANTARA 
ANDRES 

10 15 430 22632 297,00 

2020002300 B43880764 
INFORMATICA 

MORELL, S.L. 
006203 1 920 22707 99,90 

2020002301 B65258261 
EDICIÓ DE 
PREMSA 

5185337853 1 920 22001 225,00 

2020002429 39694299W 

ARBONES 

GUINOVAR, 
NURIA 

38 8 334 22635 2.299,00 

2020002431 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006224 8 330 22618 36,30 

2020002432 39677541B 
RODRÍGUEZ 

REVERTÉ, JOSEP 
0074 8 334 22635 786,50 

2020002433 20028761Q 
FUSTER 
ESTEBAN, 
CÉSAR 

2060 2 323 21204 2.416,12 



 
 
 
 

2020002434 47755758F 
MARIN 
OLMEDO, JOSE 

1127 2 323 21204 682,92 

2020002435 47767989W 
REYES HERVAS, 
MOISES 

00153 2 323 21204 2.186,47 

2020002436 47767989W 
REYES HERVAS, 
MOISES 

00152 2 323 21204 1.288,65 

2020002437 A43501352 
TQ TECNOL, 
S.A. 

FV2007753 1 920 22617 308,55 

2020002438 A43501352 
TQ TECNOL, 
S.A. 

FV2009540 3 920 21904 363,59 

2020002439 A43501352 
TQ TECNOL, 
S.A. 

FV2009674 3 920 21904 494,30 

2020002440 A43501352 
TQ TECNOL, 
S.A. 

FV2010179 3 920 22110 564,25 

2020002441 A43501352 
TQ TECNOL, 

S.A. 
FV2010180 3 920 22110 143,87 

2020002442 A43501352 
TQ TECNOL, 
S.A. 

FV2010181 3 920 22110 431,61 

2020002443 A43501352 
TQ TECNOL, 

S.A. 
FV2010183 3 920 22110 143,87 

2020002444 A43062322 
TALLERS DENIS, 
SA 

2000000547 3 920 21300 1.285,92 

2020002464 39889159Y 
BILBAO 
ARESTÉ, IKER 

000030 8 330 21210 90,75 

2020002465 B43987098 
GUIVERNAU 
EQUIPOS 

00131841 8 330 22618 35,86 

2020002474 39649642B 
SARRIO 
MARTINEZ 

SALVADOR 

10 10 135 22624 331,84 

2020002476 A82018474  
TELEFONICA DE 
ESPAÑA, 

60-D098-011288 1 920 22200 23,82 

2020002477 A82018474  
TELEFONICA DE 
ESPAÑA, 

60-D098-011287 1 920 22200 343,16 

2020002490 B55655146 
RV 20 
ADVOCATS, 
S.L.P 

25 1 920 22707 1.815,00 

2020002491 B43880764 
INFORMATICA 

MORELL, S.L. 
006251 1 920 22000 120,88 

2020002492 39887063A 
POBLADO 
MONTAGUT, 
LAIA 

2020/008 1 920 22707 1.590,00 

2020002493 A28007268 
GENERALI 
ESPAÑA SA DE 

5055 1 920 22400 2.501,94 

2020002494 B59383596  
ABSIS 
INFORMATICA, 
S.L. 

FAV-20300-000932 1 920 22707 1.149,50 

2020002495 B43987098 
GUIVERNAU 
EQUIPOS 

00131840 11 231 22611 58,08 

2020002496 39675865Z 
NADAL 
ALCANTARA, 
JOSEP 

5, Pasqua 15 430 22632 297,00 

2020002497 39916490J 
CABRE 
SERRANO, 
OSCAR 

373 16 334 24001 2.395,80 

2020002498 39903808G 
POUGET LOPEZ, 
SERGI 

26 3 459 21001 118,58 



 
 
 
 

2020002499 39726367P 
NADAL 
FERNANDEZ, 
ALBERT 

92 14 171 21002 94,99 

2020002500 39726367P 
NADAL 
FERNANDEZ, 
ALBERT 

93 14 171 21002 102,25 

2020002501 39726367P 

NADAL 

FERNANDEZ, 
ALBERT 

94 5 164 21212 381,28 

2020002502 39726367P 
NADAL 
FERNANDEZ, 
ALBERT 

95 14 171 21002 787,47 

2020002505 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006232 1 920 22000 99,22 

2020002506 B60917143  3-G AGUAS, S.L. 200410 3 920 21904 4.120,00 

2020002508 B63768550 
HAPPYLUDIC 

PLAYGROUND 
20200422 14 171 21002 544,50 

2020002510 B43825199 
OFIGRAFIC 
SERVEIS PER 

2003849 1 920 22000 22,00 

2020002518 B43804988 
ELEVA RENT, 

SLU 
0000021041 3 459 21000 1.452,00 

2020002519 B43804988 
ELEVA RENT, 
SLU 

0000021085 3 459 21000 1.452,00 

2020002520 A58635848 SOCOMOR S.A. 20-001734 3 920 21904 190,72 

2020002521 A79707345  SOLRED, S.A. A001696677 1 920 22103 408,17 

2020002522 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006256 1 920 22000 29,04 

2020002523 B43429133  
CALVO B.P.A., 

S.L. 
90182 13 338 22610 265,93 

2020002548 B43512466 
REVAL SPORT, 
S.L. 

34 4 342 22622 428,34 

2020002736 A43795442 
GESTIÓN 
INGENIERÍA Y 

435 4 342 63200 10.781,56 

2020002738 B64020431 
TEATRERYA 
TEXTILES 

007453 8 333 63308 1.022,45 

2020002741 B66027947 
TECNIQUES DE 
CLIME I 

FV-00590578-CAT 3 164 63309 223,85 

2020002742 B62175575 
SERVEIS VIALS 
DEL 

2020//200667 6 153 62900 366,63 

2020002743 B62175575 
SERVEIS VIALS 
DEL 

2020//200665 6 153 62900 1.814,87 

2020002745 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

005922 1 920 63602 275,88 

2020002750 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006245 1 920 63602 1.100,00 

2020002754 B62608229 
EN ANTENA 
PRODUCCIONS, 

532 16 330 22614 1.926,32 

2020002757 A43056787  
PROMOTORA 

MEDITERRANEA 
P2000538 16 334 22602 1.439,90 

2020002760 B43393875 
GESTION 
CUATRO 
ESTUDIOS, 

76 1 920 22707 635,25 

2020002763 A83052407  
SOCIEDAD 
ESTATAL 
CORREOS 

4002846257 1 920 22200 14,58 

2020002765 B61475257 LA VANGUARDIA 1100529472 1 920 22001 125,00 

2020002767 E43940485 
REUS 
COMUNICACIÓ 

69 16 334 24001 544,50 



 
 
 
 

2020002769 Q0801175A 
ADMINISTRACIÓ 
OBERTA DE 

28005 1 920 22000 23,23 

2020002771 A41810920  
VIVA AQUA 
SERVICE SPAIN 

T201021747 11 231 22611 117,76 

2020002773 A43049956  
EMPRESA 
MUNICIPAL 
MIXTA 

2021300807 7 311 21905 703,01 

2020002775 20028761Q 
FUSTER 
ESTEBAN, 
CÉSAR 

2061 8 330 21210 1.712,01 

2020002776 A41810920  
VIVA AQUA 

SERVICE SPAIN 
T201021751 8 330 22618 20,03 

2020002777 B43464205  TALLERS PARES 00220 4 342 22622 322,11 

2020002778 B55609473 
ARD 

STUDIOCLIMA Y 
02000098 4 342 21205 1.089,00 

2020002781 B55609473 
ARD 
STUDIOCLIMA Y 

02000101 4 342 21205 100,19 

2020002782 A41810920  
VIVA AQUA 
SERVICE SPAIN 

T201021749 4 342 22622 13,81 

2020002783 A41810920  
VIVA AQUA 
SERVICE SPAIN 

T201021748 2 326 22612 13,54 

2020002784 39922734R 
GUINOVART 
MARIMON, PERE 

238/20 3 459 21001 242,00 

2020002785 A82741067 
COMPAÑIA 

ESPAÑOLA DE 
5603180923 14 171 21002 4.466,49 

2020002786 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006268 1 920 22000 66,55 

2020002787 B43429554 
EXPOMAT 

ALCOVER, S.L. 
1232 3 920 21904 323,37 

2020002788 B43486620  
PINT EXPRESS, 
S.L. 

200142 3 920 21904 80,78 

2020002789 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006263 1 920 22707 36,30 

2020002790 U67273987 
GIROCOPI, 
SLSISTEMES D' 

2020/S/536 1 920 22000 88,66 

2020002791 B43464205  TALLERS PARES 00219 3 920 21904 846,56 

2020002792 B43464205  TALLERS PARES 00218 3 920 21904 212,27 

2020002793 A41810920  
VIVA AQUA 
SERVICE SPAIN 

T201021754 1 920 22617 23,92 

2020002794 A41810920  
VIVA AQUA 

SERVICE SPAIN 
T201021755 1 920 22617 99,00 

2020002795 A41810920  
VIVA AQUA 
SERVICE SPAIN 

T201021746 1 920 22617 27,61 

2020002796 A41810920  
VIVA AQUA 
SERVICE SPAIN 

T201021744 5 164 21212 13,95 

2020002797 P4300002E 
CONSORCI  
D'AIGÜES DE 

200398 3 920 22101 8.590,53 

2020002826 A82009812 
ORANGE 

ESPAGNE SAU 
A100147994420520 1 920 22200 1.365,92 

2020002827 39903808G 
POUGET LOPEZ, 
SERGI 

25 3 459 21001 2.613,60 

2020002828 A43795442 
GESTIÓN 
INGENIERÍA Y 

441 4 342 63200 17.337,05 

2020002829 P-4300000I 
DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA 

2020-2120 1 920 22603 45,00 

2020002830 P-4300000I 
DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA 

2020-2119 1 920 22603 45,00 



 
 
 
 

2020002831 P-4300000I 
DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA 

2020-2246 1 920 22603 45,00 

2020002832 P-4300000I 
DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA 

2020-2260 1 920 22603 70,00 

TOTAL RELACIÓ 14 111.464,18 

 

14. Aprovació, si s'escau, de la relació de factures 16. 

 

Antecedents 

 

Vista la relació de factures número 16. 

 

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

 

Vist que el 7 de maig es va aprovar el Pressupost del 2020 i unificar les partides 

d’energia elèctrica a la partida general: 3/920/22100- Subministrament d’energia 

elèctrica. 

 

Vist l'Informe d'Intervenció 2020-139 de 15 de maig de 2020. 

 

Fonaments de dret 

 

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 els següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Fer  una modificació de cadenes dels assentaments relacionats a l’annex 

1- Endesa d’aquest expedient i imputar aquests a la partida pressupostària: 

3/920/22100- Subministrament d’energia elèctrica. 

 

SEGON.- Modificar els següents documents comptables AD a la partida 

3/920/22100- Subministrament d’energia elèctrica. 

 

Operació 
Asse
n Data Import Indicador Descripció Cadena 

2020000365 241 30/01/2020 78.637,01 AD ENERGIA ELÈCTRIA: 
VIA PÚBLICA 

2020000263 

2020000366 242 05/02/2020 8.559,47 AD ENERGIA ELÈCTRIA: 
POUS D'AIGUA 

2020000264 

2020000367 243 30/01/2020 4.400,27 AD ENERGIA ELÈCTRIA: 
DEIXALLERIA 

2020000265 

2020000368 244 30/01/2020 28.503,80 AD ENERGIA ELÈCTRIA: 

CENTRE DE DIA 

2020000266 

2020000369 245 30/01/2020 26.020,48 AD ENERGIA ELÈCTRIA: 
EDUCACIÓ 

2020000267 

2020000370 246 30/01/2020 1.891,15 AD ENERGIA ELÈCTRIA: 
ESCOLA DE MÚSICA 

2020000268 

2020000371 247 30/01/2020 28.260,69 AD ENERGIA ELÈCTRIA: 
CULTURA 

2020000269 

2020000372 248 30/01/2020 43.240,88 AD ENERGIA ELÈCTRIA: 
ESPORTS 

2020000270 



 
 
 
 

2020000373 249 30/01/2020 22.255,21 AD ENERGIA ELÈCTRIA: 
ENERGIA ELÈCTRICA 

2020000271 

2020000374 250 30/01/2020 9.110,35 AD ENERGIA ELÈCTRIA: 
CEMENTIRI 

2020000272 

 

TERCER.- Reconèixer  l’obligació i efectuar el pagament de la relació de factures 

número 16 per import de 16.665,44€. 

 
Núm. Ope. NIF. Raó social 

interessat 

Núm. Fac. Org. Fun. Eco. Sp Import 

líquid 

2020002298 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PMR001N0170074 3 920 22102 01 127,74 

2020002299 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PMR001N0170075 3 920 22102 01 109,09 

2020002889 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PMR001N0191900 3 920 22102 01 1.250,97 

2020002858 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PMR001N0173233 3 920 22100 01 243,02 

2020002859 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0184779 3 920 22100 01 19,44 

2020002860 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

SPR001N0166253 3 920 22100 01 41,42 

2020002861 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0184778 3 920 22100 01 51,58 

2020002862 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

SPR001N0165692 3 920 22100 01 73,28 

2020002863 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0184682 3 920 22100 01 310,03 

2020002864 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0182788 3 920 22100 01 1.765,41 

2020002857 A81948077 
ENDESA ENERGIA 

SA 
PMR008N0007986 3 920 22100 01 8,23 

2020002865 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0188618 3 920 22100 01 672,93 

2020002866 A81948077 
ENDESA ENERGIA 

SA 
PLR001N0188617 3 920 22100 01 920,52 

2020002867 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0188620 3 920 22100 01 712,98 

2020002872 A81948077 
ENDESA ENERGIA 

SA 
PLR001N0188619 3 920 22100 01 606,89 

2020002875 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0181191 3 920 22100 01 109,60 

2020002876 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0181396 3 920 22100 01 203,24 

2020002878 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0180713 3 920 22100 01 1.731,73 

2020002879 A81948077 
ENDESA ENERGIA 

SA 
PNR001N0140651 3 920 22100 01 238,18 

2020002881 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0181192 3 920 22100 01 133,27 

2020002882 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0195498 3 920 22100 01 1.284,58 

2020002883 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0195149 3 920 22100 01 378,34 

2020002884 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0195397 3 920 22100 01 480,16 



 
 
 
 

2020002885 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0185094 3 920 22100 01 949,51 

2020002886 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0181193 3 920 22100 01 199,48 

2020002887 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PMR001N0186926 3 920 22100 01 487,00 

2020002901 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0181190 3 920 22100 01 181,27 

2020002902 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0197189 3 920 22100 01 508,55 

2020002903 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PNR001N0157019 3 920 22100 01 59,30 

2020002904 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0201497 3 920 22100 01 447,14 

2020002905 A81948077 
ENDESA ENERGIA 

SA 
PLR001N0200754 3 920 22100 01 398,62 

2020002906 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0206706 3 920 22100 01 371,35 

2020002907 A81948077 
ENDESA ENERGIA 

SA 
PLR001N0199771 3 920 22100 01 873,93 

2020002908 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0208278 3 920 22100 01 22,61 

2020002909 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0191500 3 920 22100 01 98,67 

2020002888 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PMR001N0191899 3 920 22102 01 595,38 

TOTAL RELACIÓ DE FACTURES 16 16.665,44 

 

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

 

 

De conformitat amb l’incís inicial de l’article 113 en relació a l’art. 82.3 del Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic dels ens locals i amb l’article 12.4 del Reglament Orgànic 

Municipal de l’Ajuntament del Morell, l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local la 

inclusió en l’ordre del dia d’un nou assumpte. 

 

La Junta de Govern Local aprova la inclusió per urgència d’un nou punt en l’ordre del 

dia per unanimitat 

 

 

15. Aprovació, si s'escau, del conveni de col·laboració interadministrativa 

amb el Departament d'Educació per a la compra dels dispositius tecnològics 

necessaris per a l'alumnat. 

 

1. ANTECEDENTS DE FET 

 

1.1 Com a conseqüència de la pandèmia global generada pel coronavirus COVID-19 

el Govern d’Espanya va decretar l’Estat d’alarma, el qual ha estat objecte de diverses 

pròrrogues fins a la data present. 

 

1.2 D’entre les mesures adoptades per pal·liar els efectes de la pandèmia i 

combatre’n la seva propagació s’ha decretat el tancament dels centres educatius. 

 



 
 
 
 
1.3 El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha demanat suport i 

finançament als Ajuntaments de Catalunya per tal de poder garantir el Pla de centres 

educatius en línia. A aquest efecte el Departament d’Educació ha proposat a la 

Regidoria d’Ensenyament la subscripció d’una de les tres modalitats de conveni de 

col·laboració interadministrativa que són objecte d’anàlisi en aquest informe. 

 

1.4 El 15 de maig de 2020 el Secretari de l’Ajuntament del Morell informa la proposta 

de subscripció del conveni. 

 

1.5 El 18 de maig de 2020 l'Interventor de l’Ajuntament del Morell en fa la fiscalització 

prèvia limitada. 

 

2. FONAMENTS DE DRET 

 

2.1 L’article 84.g) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut 

d'autonomia de Catalunya i l’article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases del règim local regulen les competències pròpies municipals en matèria 

d’ensenyament. 

 

2.2 L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

regula el contingut dels convenis administratius. 

 

2.3 Vista la proposta de conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya per a la compra dels dispositius tecnològics necessaris 

per a l’alumnat, el contingut dispositiu dels quals és el següent: 

 

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Departament d´Educació, i l’Ajuntament del Morell, 

per a la compra dels dispositius tecnològics necessaris per a l’alumnat en el 

marc del Pla d’acció: centres educatius en línia. 

 

Reunits: 

 

Pel Departament d’Educació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la 

senyora Núria Cuenca León, secretària general d’aquest Departament, nomenada pel 

Decret 16/2018, de 2 de juny (DOGC núm. 7634 de 4.6.2018) i que actua en l’exercici 

de les facultats delegades per la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de 

delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament 

(DOGC núm. 5930 de 28.7.2011). 

 

I d’una altra part, el senyor Eloi Calbet Ferran, Alcalde de l’Ajuntament del Morell en 

virtut de l’acord adoptat pel Ple municipal en sessió de 15 de juny de 2019, en virtut 

de les facultats que li són reconegudes a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local i signar el conveni. 

 

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal 

suficient per formalitzar aquest acte i 

 

Manifesten: 

 

1. L’actual context generat per l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 i l’adopció de 

mesures extraordinàries com el tancament de les escoles que se’n deriva han generat 

la necessitat de garantir la igualtat de tots els alumnes en l’educació, específicament 



 
 
 
 
pel que fa als col·lectius més vulnerables a la comunitat educativa, esdevenint com 

a prioritat el fet de poder proporcionar als centres educatius les eines digitals i els 

recursos necessaris que puguin donar continuïtat al procés d’aprenentatge de 

l’alumnat en termes d’equitat i de qualitat. 

 

2. Als efectes de realitzar una detecció de necessitats acurada, el Departament 

d’Educació va facilitar un qüestionari a un total de 3.100 centres educatius de 

Catalunya, públics i concertats. Aquest qüestionari abordava, entre altres qüestions, 

l’accés a la connectivitat i la disponibilitat de tecnologia per part d’aquell alumnat 

més vulnerable. 

 

3. Amb motiu de la situació descrita el Departament d’Educació ha elaborat el Pla 

d’acció: centres educatius en línia, mitjançant el qual posa a disposició dels centres 

educatius de més complexitat i de l’alumnat més vulnerable un seguit de mesures 

que permetin garantir que les oportunitats d’aprenentatge arribin a tot l’alumnat en 

el nou escenari lectiu que es va iniciar a partir del dia 14 d’abril de 2020, arran de la 

declaració de l’actual estat d’alarma. 

 

En aquest sentit aquestes mesures s’adrecen als col·lectius més vulnerables de la 

comunitat educativa. D’una banda, a famílies que no tenen connexió a Internet o que 

evidencien una manca de dispositius a les seves llars, sense els quals no es podria 

tenir una comunicació amb elles ni donar continuïtat a les tasques d’aprenentatge 

que s’impulsaran en les properes setmanes, durant el període d’estat d’alarma i en 

tot cas fins que es reobrin els centres educatius, seguint les orientacions ja 

publicades. De l’altra, també es té en compte aquell alumnat que es troba en la fase 

de finalització d’etapa, en especial l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius. 

 

Així, les mesures inicials d’aquest Pla, per tal de garantir l’equitat digital, tenen la 

finalitat de posar a disposició de l’alumnat esmentat els recursos següents durant el 

període referit: 

 

• 20.000 línies de connectivitat (Departament d’Educació) 

• 2.000 línies de connectivitat per a alumnat de batxillerat i formació 

professional (Ministeri d’Educació) 

• 1.0000 tauletes facilitades per la Fundació Pro Futuro. 

• Un total de 100.000 dispositius que es troben en els centres educatius públics.  

 

4. De l’anàlisi de les necessitats detectades es desprèn que aquestes sobrepassen els 

recursos de què disposa el Departament d’Educació per cobrir-les per la qual cosa el 

Departament d’Educació necessita de la col·laboració d’altres entitats tant públiques 

com privades per poder cobrir-les íntegrament. 

 

5. L’Ajuntament del Morell ha manifestat al Departament d’Educació la seva voluntat 

de col·laborar en aquest Pla perquè es puguin comprar els dispositius tecnològics 

necessaris per a aquest alumnat. 

 

6. L’article 89.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que el 

Departament d’Educació ha de facilitar als centres educatius l’accés a un conjunt de 

serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat 

educativa, i al seu torn l’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, determina que 

l'Administració de la Generalitat i els ens locals poden establir convenis sobre 



 
 
 
 
assumptes d'interès comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació 

econòmica, tècnica i administrativa. 

 

En conseqüència, les parts acorden formalitzar aquest conveni amb subjecció a les 

següents: 

 

Clàusules 

 

Primera. Objecte 

 

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre 

l’Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament d’Educació, i 

l’Ajuntament del Morell per a la compra dels dispositius tecnològics necessaris per a 

l’alumnat en el marc del Pla d’acció: centres educatius en línia. 

 

Segona. Compromisos del Departament d’Educació 

 

El Departament d’Educació es compromet a: 

 

a) Informar l’Ajuntament del Morell de les necessitats cobertes en el seu àmbit 

territorial amb l’aportació econòmica a què aquest ens local s’obliga en virtut d’aquest 

conveni, detallant a aquests efectes, el nombre i tipus de dispositius tecnològics 

comprats. 

 

b) Efectuar el lliurament als alumnes destinataris dels dispositius tecnològics 

esmentats i fer les configuracions necessàries, prèvies al lliurament, perquè quan li 

arribi a l’alumne no s’hagi de configurar ni cap xarxa ni cap dispositiu. 

 

c) Oferir un servei d’assistència i de suport tècnic als alumnes destinataris pel que fa 

a les eventuals incidències que puguin sorgir en el funcionament o en la connectivitat 

dels dispositius tecnològics que se’ls lliurin. 

 

Tercera. Compromisos de l’Ajuntament del Morell 

 

Transferir al Departament d’Educació  2.500,00 (DOS MIL CINC-CENTS) euros, que 

aniran a càrrec de la partida pressupostària  2/323/75000 - CONVENI 

ENSENYAMENTCOVID-19 del pressupost municipal, en concepte de contribució 

econòmica perquè el Departament d’Educació pugui comprar els dispositius 

tecnològics necessaris en l’àmbit territorial d’aquest/a ens local, en el marc del Pla 

d’acció: centres educatius en línia. 

 

Quarta. Comissió de seguiment 

 

Per a la coordinació, seguiment i avaluació de les accions previstes en aquest conveni 

es constituirà una comissió paritària de seguiment, integrada per representants del 

Departament d’Educació, un dels quals en serà el president o presidenta, i per 

representants de l’Ajuntament del Morell. 

 

Aquesta comissió actuarà, segons el règim de funcionament que hi estableixi. 

La Comissió avaluarà el desenvolupament del conveni i establirà els mecanismes de 

seguiment, vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest conveni de 

col·laboració. 

 



 
 
 
 
Així mateix, aquesta comissió resoldrà els problemes d’interpretació del conveni i els 

possibles casos d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per 

cadascuna de les parts i n’establirà les conseqüències aplicables en cas 

d’incompliment. 

 

Cinquena. Protecció de dades de caràcter personal 

 

Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa 

reguladora de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina 

el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 

de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; així com 

a aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que 

sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, s’oposi o 

sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i La Llei orgànica 3/2018. 

 

Les parts signants també donaran compliment a les previsions establertes a la Llei 

orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge i resta de normativa d’aplicació. 

 

Sisena. Vigència 

 

Aquest conveni és vigent des de la data de la seva signatura i fins que es reobrin els 

centres educatius. 

 

Setena. Causes de resolució 

 

Són causes de resolució del conveni les previstes a l’article 51 de la llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 

Vuitena. Naturalesa i jurisdicció 

 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i pel 

Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de convenis de 

col·laboració i cooperació. 

 

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i 

els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d'acord amb el que es 

determina en la Comissió de Seguiment que es crea en la clàusula quarta, seran 

resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 

 

 

 

 

 

3. ACORDS 

 



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

 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació per a 

la compra dels dispositius tecnològics necessaris per a l’alumnat. 

 

SEGON.- Aprovar la quantitat màxima de 2.500,00 € a abonar al Departament 

d’Educació per a l’execució d’aquest conveni. 

 

TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 

 

QUART.- Facultar tan àmpliament com en Dret sigui necessari a l’Alcalde-President 

per a l’execució del present acord i especialment per a la signatura d’aquest conveni. 

 

CINQUÈ.- Inserir el conveni en la seu electrònica municipal. 

 

16. Dació de comptes de les regidories delegades. 

 

El Sr. Pere Domingo, regidor de parcs i jardins, via pública, neteja viària i recollida 

de residus, informa del desplegament dels contenidors d’escombraries i de l’inici 

d’expedients de neteja de patis. 

 

La Sr. Judit Fernández Llerena, regidora d’esports, informa dels treballs 

d’arranjament del terra de la piscina. 

 

La Sra. Maria Jesús Valldosera Gasull, regidora de benestar social, gent gran i sanitat, 

informa que s’han iniciat les obres d’arranjament del paviment del jardí del Centre 

de la gent gran, adverteix d’un increment d’usuaris del Banc d’aliments i descriu els 

treballs de desinfecció del Casal i Centre de dia. 

 

La Sra. Rosa Maria Sánchez Pérez, regidora d’ensenyament informa de les 

inscripcions a la Llar d’infants. 

 

El Sr. Alberto Ortega Royo, regidor de seguretat ciutadana, informa que properament 

s’esgrafiarà el vehicle, la bicicleta elèctrica i la motocicleta del servei de Guàrdia 

municipal 

 

La Sra. Mònica Casas Salvadó, regidora de promoció econòmica i cultura, informa del 

repartiment entre els comerciants de cartells indicatius de les distàncies de separació 

per a la prevenció de la propagació del coronavirus-19. També informa del proper 

trasllat al Centre cultural de la Borsa local de treball. 

 

17. Precs i preguntes. 

 

No se’n registren. 

 

 

El senyor alcalde aixeca la sessió a les 19:50 hores i d’ella s’estén la present acta del 

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

 

 

Document signat electrònicament 

 


