
 
 
 
 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL 

 

 

Identificació de la sessió: 

 

Núm.:   8/2020 

Data:   2 de juny de 2020  

Caràcter:  Ordinari 

Hora d’inici:  19:00 hores 

Hora fi:  19:31 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. 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 escau, de l'atorgament de bonificació de l’Impost sobre Vehicles 

de Tracció Mecànica per antiguitat superior a 25 anys. 

3. Aprovació, si escau, de l'atorgament de bonificació de l’Impost sobre Vehicles 

de Tracció Mecànica per antiguitat superior a 25 anys. 

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

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

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

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

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

municipal. 

9. Aprovació, si escau, d'una subvenció a l'Associació de Comerciants i 

Professionals. 

10. Aprovació, si escau, de les certificacions d’obra número 4 i 5 de l’obra 

“Urbanització de la vialitat de la zona esportiva del Morell". 

11. Aprovació, si s'escau, de la relació de factures 17. 

12. Dació de comptes de les regidories delegades. 

13. Precs i preguntes. 

 

Al poble del Morell, essent el dia 2 de juny 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 20 de maig de 2020, té entrada al Registre General amb número 855, un 

escrit  del senyor _______________, pel qual sol·licita la bonificació de l’Impost de 

Vehicles de Tracció Mecànica d’un vehicle amb matrícula ______. 

 

Vist el que disposen l’article 95.6.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 4.3 de l’ordenança 

fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’Ajuntament del 

Morell. 

 

Vist que és una bonificació potestativa que es regula en l’ordenança fiscal de 

l’Ajuntament del Morell, del 100% de l’import. 

 

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

matriculació del vehicle. 

 

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

 

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

Tracció Mecànica, del vehicle amb número de matrícula _______ al Sr. 

______________ per tractar-se de vehicles amb antiguitat superior a 25 anys, que 

es farà efectiu a partir de l’any 2021. 

 

SEGON.- Comunicar aquests acords al Servei de Recaptació i a la Intervenció de 

l’Ajuntament del Morell. 

 

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

 

3. 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 28 de maig de 2020, té entrada al Registre General amb número 898, un 

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

vehicles de tracció mecànica d’un vehicle amb matricula ________. 

  



 
 
 
 
Vist el que disposen l’article 95.6.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 4.3 de 

l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de 

l’Ajuntament del Morell. 

  

Vist que és una bonificació potestativa que es regula en l’Ordenança fiscal de 

l’Ajuntament del Morell, del 100% de l’import. 

  

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

matriculació del vehicle. 

  

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

  

PRIMER.- Atorgar la bonificació del 100% en la quota de l’impost de vehicles de 

tracció mecànica, del vehicle amb número de matrícula ________ al Sr. __________ 

per tractar-se de vehicles amb antiguitat superior a 25 anys, que es farà efectiu a 

partir de l’any 2021. 

  

SEGON.- Comunicar aquests acords al Servei de Recaptació i a la Intervenció de 

l’Ajuntament del Morell. 

  

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

 

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

 

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

Registre General de l'Ajuntament el 29 de abril de 2020 i amb número d’entrada 

2020-E-RC-765: 

 

Interessat:   _______ 

Núm. d’expedient:  412/2020 

Obra:  reforma interior de cuina. 

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 412/2020 

Registre d’entrada 2020-E-RC-765 de 29/04/2020 

Emplaçament Carrer _______ 

Referència cadastral 0015603CF_________ 

Sol·licitant ________ 

 

Ramon Gasull Barberà - Tècnic municipal 

emet el següent informe: 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 

El Sr. _________, amb registre d’entrada número 2020-E-RC-765, de data 

29/04/2020, comunica que realitzarà obres de reforma interior de cuina a l’immoble 

situat al carrer ______, amb referència cadastral 0015603CF_________ 

 

DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 



 
 
 
 
- Instància. 

- Pressupost: 6.000 €. 

 

RÈGIM DEL SÒL 

La finca te la referència cadastral 0015603CF__________, es troba situada al carrer 

__________ i segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 432 m2 sobre 

una superfície de sòl de 443 m2. 

Planejament territorial 

▪ Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 

12/01/2010, i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 5559 de 3/2/2010. 

Planejament urbanístic 

▪ Text Refós de les Normes Urbanístiques del planejament general del municipi del 

Morell, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de 4 

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

de 2006. 

Classificació del sòl 

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

Qualificació del sòl 

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

 

INFORME TÈCNIC 

Les obres no afectaran elements estructurals. 

 

CONCLUSIONS 

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

 

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

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

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

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

l’execució d’obres.  

 

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

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

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

competència sobre l’atorgament de llicències.  

 

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

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

 

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

següents ACORDS: 

 

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

presentada. 

 

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

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

mateixes i esdevindrà necessari presentar una nova comunicació prèvia. 

 

TERCER.- Establir les condicions especials següents: 

 



 
 
 
 
1a.- 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. 

 

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

 

Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada al Registre General de l'Ajuntament 

el 15 de gener de 2020, amb número d'entrada 2020-E-RC-81, per l'obtenció de la 

llicència municipal d'obres següent: 

 

Interessat:  _______________ 

Núm. d’expedient: 60/2020 

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

l’immoble. 

Situació:  rambla ________ 

 

El 27 de febrer de 2020 es notifica a l’interessat el Decret 2020-0156, de requeriment 

de documentació. 

 

El 04 de maig de 2020, l’interessat aporta la documentació necessària. 

 

D’acord amb l’informe favorable de 26 de maig de 2020 emès pel tècnic municipal, 

el tenor literal del qual és el següent: 

 

 

Assumpte Llicència urbanística  

Expedient 60/2020 

Registre d’entrada 2020-E-RC-81 de 15/01/2020 

Emplaçament Rambla ___________ 



 
 
 
 

Referència cadastral 9917407CF469_________ 

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 20209-E-RC-81, de data 

15/01/2020, 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 a la 

rambla __________ i amb referència cadastral 9917407CF___________. 

 

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: 9.466,93 €. 

 

RÈGIM DEL SÒL 

La finca te la referència cadastral 9917407CF469__________, es troba situada a la 

rambla __________ i segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 220 m2 

desenvolupada en planta baixa sobre una superfície de sòl de 235 m2. 

L’ús de l’edifici és comercial, concretament un estanc. 

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 2 – Eixample urbà.  

 

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 dels assistents els 

següents ACORDS: 

 

PRIMER. Atorgar la llicència d’obres per una instal·lació d’autoconsum amb energia 

a la coberta de l’immoble situat a la rambla ___________ i amb referència cadastral 

9917407CF__________. 

 

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. 

 

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

 

Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada al Registre General de l'Ajuntament 

el 8 de maig de 2020, amb número d'entrada 2020-E-RC-804: 

 

Interessat:  ____________  

Núm. d’expedient: 447/2020 

Obra: construcció d’una piscina d’ús privat en el pati interior. 

Situació: carrer ____________ 

 

D’acord amb l’informe favorable d’1 de juny de 2020 emès pel tècnic municipal, el 

tenor literal del qual és el següent: 

 

 

Assumpte Llicència urbanística  

Expedient 447_2020 

Registre d’entrada 2020-E-RC-804 de 08/05/2020 

Emplaçament Carrer _____________ 

Referència cadastral 9417503CF____________ 

Sol·licitant _______________ 

 

Ramon Gasull Barberà - Tècnic municipal 

emet el següent informe: 

 



 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 

El Sr. __________, amb registre d’entrada número 2020-E-RC-804, de data 

08/05/2020, sol·licita llicència d’obres per a la construcció d’una piscina d’ús privat 

en el pati interior de la parcel·la situada al carrer __________, i amb referència 

cadastral 9417503CF__________. 

 

DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 

- Projecte bàsic i d’execució de piscina privada, signat per l’arquitecte tècnic Vicenç 

López Reverté, i visat pel col·legi d’arquitectes tècnics de Tarragona amb número de 

visat E20-01548/01.. 

- Estudi bàsic de seguretat i salut. 

- Full d’assumeix de la direcció facultativa. 

- Document de compromís de residus de la construcció i/o demolició. 

- Full estadístic de construcció d’edificis. 

 

TIPUS D’OBRA 

Obra nova. Requereix projecte subscrit per tècnic competent. 

 

PROJECTE 

Bàsic i d’execució. 

Estudi bàsic de seguretat i salut. 

Titulació tècnic redactor: Arquitecte tècnic. 

Titulació tècnic director de l’obra: Arquitecte tècnic. 

Documents: complets o suficients. 

Superfície de la làmina d’aigua: 17,50 m2. 

Pressupost d’execució material: 5.930,82 €. 

 

RÈGIM DEL SÒL 

La finca te la referència cadastral 9417503CF________, es troba situada al carrer 

___________ i segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 274 m2 

desenvolupada en soterrani, planta baixa i planta pis sobre una superfície de sòl de 

899 m2, ocupada per un 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. 

- Altres normes: 

CTE Codi Tècnic de l’edificació: es justifica el seu compliment. 

ICT BT31: Es justifica el seu compliment. 

- Gestió de residus: 



 
 
 
 
Per tal d’obtenir la preceptiva llicència d’obres caldrà presentar el document 

d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, tal i com estableix 

el decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió 

de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

Es presenta certificat de residus, signat per l’empresa Control de Runes S.A., per un 

import de 150,00 €. 

 

CONCLUSIONS 

És criteri del tècnic emetre informe FAVORABLE a la sol·licitud de llicència d’obres 

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 dels assistents els 

següents ACORDS: 

 

PRIMER. Atorgar la llicència d’obres per a la construcció d’una piscina d’ús privat en 

el pati interior de la parcel·la situada al carrer ________, i amb referència cadastral 

9417503CF________. 

 

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. 

 

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

 

Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada al Registre General de l'Ajuntament 

el 7 de maig de 2020, amb número d'entrada 2020-E-RC-799: 

 

Interessat:  __________ 

Núm. d’expedient: 448/2020 

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

l’immoble. 

Situació:  avinguda _________ 

 

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

següent: 

 

 



 
 
 
 

Assumpte Llicència urbanística  

Expedient 448_2020 

Registre d’entrada 2019-E-RC-799 de 07/05/2020 

Emplaçament Avinguda _________ 

Referència cadastral 9319720CF_____________   

Sol·licitant _____________ 

 

Ramon Gasull Barberà - Tècnic municipal 

emet el següent informe: 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 

La ___________, amb registre d’entrada número 2020-E-RC-799, de data 

07/05/2020, sol·licita llicència d’obres per a una instal·lació d’autoconsum amb 

energia a la coberta de l’immoble situat a l’avinguda _______ i amb referència 

cadastral 9319720CF__________. 

 

DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 

- Instància. 

- Pressupost: 5.094,10 €. 

 

TIPUS D’OBRA 

Requereix projecte subscrit per tècnic competent. 

 

PROJECTE 

Memòria tècnica. Manca 

Estudi bàsic de seguretat i salut. Manca 

Titulació tècnic redactor: Manca 

Titulació tècnic director de l’obra: Manca. 

Documents: insuficients. 

Pressupost d’execució material: 5.094,10 €. 

 

RÈGIM DEL SÒL 

La finca te la referència cadastral 9319720CF_________, es troba situada a 

l’avinguda _________ i segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 197 

m2 desenvolupada en planta baixa i planta pis sobre una superfície de sòl de 172 m2.  

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 4a – Cases amb pati en filera. 

  

INFORME TÈCNIC 

Manca aportar la següent documentació: 

- memòria tècnica. 

- estudi bàsic de seguretat i salut. 

- full d’assumeix de la direcció facultativa de l’obra. 

 



 
 
 
 
CONCLUSIONS 

El tècnic emet informe DESFAVORABLE a la comunicació d’obres presentada, havent 

de presentar la documentació esmentada a l’apartat anterior. 

 

 

En virtut de l’establert a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les Administracions Públiques, que l’aportació de documents 

preceptius ho serà en el termini de 10 dies, amb indicació que, si això no es 

complimenta, se’l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució dictada a 

l’efecte. 

 

Atès el previst a l’article 22.1.a) en relació a l’art. 68 de la Llei 29/2015 d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, procedeix 

declarar la suspensió del termini màxim legal per a resoldre i notificar mentre no es 

complementi per l’interessat la documentació sol·licitada.  

 

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

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

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 

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

competència delegada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament. 

 

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

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Requerir a la senyora ___________ perquè en el termini de deu dies 

hàbils presenti la documentació que manca, segons informe del tècnic municipal. 

 

SEGON.- Suspendre el tràmit a la senyora ______________ mentre no sigui 

complimentat el requerit al primer punt d’aquesta resolució. 

 

TERCER.- Advertir expressament a l’interessat, que si transcorregut el termini 

atorgat no es compleix el requerit al punt primer, se’l tindrà per desistit i es procedirà 

a l’arxiu de l’expedient, prèvia resolució dictada a l’efecte. 

 

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

municipal. 

 

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. ___________,  per canvi de titular en la 

concessió del nínxol ____ del cementiri municipal presentada al Registre General de 

l’Ajuntament a data 25 de maig de 2020 i amb número d’entrada 878. 

  

Vist que amb data 22 de maig de 2020 aporta la renúncia de les hereves, les seves 

germanes, _______________________________________. 

  

Vist que la Sra. ____________, accepta la titularitat de la concessió del nínxol n. 

_____. 

  

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 de la Sra. _______________, inscriure aquesta concessió 

al Registre general de sepultures i mortuori . 

  

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

 

9. Aprovació, si escau, d'una subvenció a l'Associació de Comerciants i 

Professionals. 

 

ANTECEDENTS DE FET  

 

ÚNIC. En data 26 de març de 2020, van ser aprovats els Pressupostos municipals de 

l’exercici 2020 en els quals es consignava l'aplicació 15/430/48024 - SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ COMERCIANTS I PROFESSIONALS, amb un import de 3.000,00 euros.   

 

LEGISLACIÓ APLICABLE  

 

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

Bases del Règim Local. 

• El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per 

Decret de 17 de juny de 1955. 

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

General de Subvencions. 

• Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 

de juliol. 

• La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 

l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació 

de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat 

de Subvencions. 

• La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 

l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i la periodicitat de 

la informació a subministrar a la nova Base de dades Nacional de Subvencions. 

 

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

ACORDS: 

 

PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l'aplicació 15/430/48024 - SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ 

COMERCIANTS I PROFESSIONALS del pressupost de despeses de la Corporació 2020, 

la subvenció per import de 3.000,00 euros. 

 

SEGON. Formalitzar la concessió de la subvenció en un conveni que recullin les 



 
 
 
 
condicions i els compromisos aplicables al beneficiari i a l'entitat condecent. S'adjunta 

proposta de conveni a aquesta Proposta, condicionant la seva eficàcia a la seva 

signatura.  

 

TERCER. Notificar als interessats l'atorgament de la concessió de la subvenció, 

comunicant que el termini perquè es presenti la documentació justificativa de la 

subvenció finalitza el 31 de desembre de 2020.  

 

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

de Subvencions. 

 

CINQUÈ. Reconèixer l’Obligació i Ordenar el pagament de 1.500,00 euros al 

ASSOCIACIO DE COMERCIANTS I PROFESSIONAL, amb CIF número G55707822, en 

concepte de bestreta per l’import màxim previst del 50% de l’import total de la 

subvenció, amb la intenció de que l’entitat disposi sempre de la tresoreria suficient 

per a la realització de les seves activitats durant l’any. 

 

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

 

10. Aprovació, si escau, de les certificacions d’obra número 4 i 5 de l’obra 

“Urbanització de la vialitat de la zona esportiva del Morell" 

 

Es dona compte de les certificacions d’obra número 4 i 5 de l’obra “Urbanització de 

la vialitat de la zona esportiva del Morell”, pel tècnic director de l’obra Josep Anglès 

Pascual. La certificació número 4 ascendeix a 180.734,71€ i  la certificació número 5 

ascendeix a 97.697,82€. 

 

L’article 240  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

exposa que “als efectes del pagament, l’Administració ha d’expedir mensualment, en 

els primers deu dies següents al mes a què corresponguin, certificacions que 

comprenguin l’obra executada d’acord amb el projecte durant el període de temps 

esmentat, llevat que hi hagi prevenció en contra en el plec de clàusules 

administratives particulars; aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a 

compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament 

final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que 

comprenen”. 

 

Vist la factura número 20055002 presentada per Auxiliar de Firmes y Carreteras de  

180.734,71€ corresponent a la certificació número 4 de l’obra “Urbanització de la 

vialitat de la zona esportiva del Morell”. 

 

Vist la factura número 20055003 presentada per Auxiliar de Firmes y Carreteras de 

97.697,82€ corresponent a la certificació número 3 de l’obra “Urbanització de la 

vialitat de la zona esportiva del Morell”. 

 

Vist l’Informe d’intervenció 2018-0108 de 22 15 de novembre de 2018 on es fiscalitza 

de conformitat la fase “A” de la despesa. 

 

Vist l’Informe d’intervenció 2018-0007 de 15 de gener de 2019 on es fiscalitza de 

conformitat la fase “D” de la despesa. 

 

Vist que l’any 2019 es va produir la fase AD de la licitació de les obres “Urbanització 

de la vialitat de la zona esportiva del Morell”. 



 
 
 
 
 

D'acord amb l'establert als art. 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 

les bases del règim local i 53.1.g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

Vist l’Informe d’Intervenció 2020-0154 de 29 de maig de 2020. 

 

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

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar les certificacions d’obra número 4 i 5  de l’obra “Urbanització de 

la vialitat de la zona esportiva del Morell”, d’imports 180.734,71€ i 97.697,82€ 

respectivament. 

 

SEGON.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament a de la factura número 

20055002 per import de 180.734,71€, de la factura 20055003 per import de 

97.697,82€ presentades per Auxiliar de Firmes y Carreteras amb càrrec a l'aplicació 

pressupostària 6/150/60905- Urbanització vial zona esportiva i pista oberta. 

 

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

 

11. Aprovació, si escau, de la relació de factures 17. 

 

Vista la relació de factures número 17. 

 

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

 

D'acord amb l'establert als art. 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 

les bases del règim local i 53.1.g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

Vist l’Informe d’Intervenció 2020-0153 de 29 de maig de 2020. 

 

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

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el pagament de la 

relació de factures número 17 per import de 33.717,22€. 

 

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

 



 
 
 
 

 

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

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

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

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

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

 

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

dia per unanimitat 

 

12. Aprovació, si escau, de les certificacions d'obra 1-6, 9 i 10 de l’obra 

“Urbanització de la vialitat de l’entorn de l’Era del Castell” 

 

Antecedents 

 

Vist el DECRET 2020-0358 [Decret d'anul·lació], on es detecta una errada en el 

procediment de tramitació dels Decret 2019-573 de 17 de juliol de 2019, 2019-0665 

de 19 d’agost de 2019, 2019-841 de 24 d’octubre de 2019 i 2020-0315 de 6 de maig 

RELACIÓ 17 

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

2020003036 A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS 202008189 1 920 22707 606,56 

2020003037 A80907397  VODAFONE ESPAÑA, S.A.U CI0916212224 1 920 22200 1.297,76 

2020003038 48135611S SARMIENTO MARGOL, JESÚS 9 16 330 22614 2.052,00 

2020003039 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 006285 1 920 21207 72,60 

2020003040 44020629D ANTON SANCHEZ, NESTOR 020_0017 16 334 24002 1.033,50 

2020003041 B70436720 MN PROGRAM HOLDING, SL 19 11 231 22611 1.016,40 

2020003042 A43049956  EMPRESA MUNICIPAL MIXTA 2021300893 7 311 21905 117,39 

2020003043 B55609473 ARD STUDIOCLIMA Y 02000105 4 342 21205 433,36 

2020003044 B66284290 VEHÍCULOS INTERVENCIÓN 15 17 132 22641 1.388,48 

2020003045 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 006286 2 323 21203 36,30 

2020003046 J55607691 REPÚBLICA CHECA PRESS, 696 9 231 22655 423,50 

2020003049 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 006302 2 323 22613 36,30 

2020003050 B43987098 GUIVERNAU EQUIPOS 00131916 2 326 22612 57,29 

2020003051 B43083179 ESTIVILL SERV. 4764 1 920 22707 1.428,77 

2020003052 77784888S LÓPEZ REVERTÉ DAVID 9/20 1 920 22706 1.505,20 

2020003053 B65916223 ADO URBAN FORNITURE, S.L 700 6 151 60902 12.951,84 

2020003054 A25530163 GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A. FVR2006509 14 171 21002 1.979,66 

2020003055 B55624506 NOVELEC BAIX CAMP, S.L. 1200500148 3 920 21904 1.404,19 

2020003056 B60301496  SICAL, S.L. 200333 3 920 21300 207,20 

2020003057 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 006275 1 920 22707 36,30 

2020003058 B43512466 REVAL SPORT, S.L. 170 1 920 22617 4.598,00 

2020003059 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 007342 1 920 22000 102,62 

2020003060 B43594274 HIDROTUÏT S.L.U. 00200529 3 920 21904 534,00 

2020003061 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0200755 3 920 22100 244,07 

2020003062 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR008N0017601 3 920 22100 154,43 

TOTAL RELACIÓ  33.717,72 



 
 
 
 
de 2020 i es procedeix a la seva anul·lació, ja que les certificacions 1 a la 6, 9 i 10 

van ser aprovades per alcaldia quan l’òrgan competent, per delegació del Ple, es la 

Junta de Govern Local. 

 

Es dona compte de les certificacions d’obra número 1, 2 i 3 de l’obra “Urbanització 

de la vialitat de l’entorn de l’Era del Castell”, pel tècnic director de l’obra Alfred Lerga 

Ramos, que les certificacions importen la quantitat de cinquanta cinc mil set-cents 

vuitanta-dos euros amb nou cèntims la primera (55.782,09 €), vint-i-sis mil dos-

cents vint-i-un euros amb cinquanta-dos cèntims la segona (26.221,52 €) i  trenta-

dos mil nou-cents setanta-dos euros amb setze cèntims la tercera (32.972,16 €). 

 

Es dona compte de la certificació d’obra número 4 de l’obra “Urbanització de la vialitat 

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

la certificació número 4 ascendeix a  la quantitat de  cinquanta-set mil vuit-cents 

setze euros amb vint-i-vuit cèntims (57.816,28€) 

 

Es dona compte de la certificació d’obra número 5 de l’obra “Urbanització de la vialitat 

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

la certificació número 5 ascendeix a 125.815,74€. 

 

Es dona compte de la certificació d’obra número 6 de l’obra “Urbanització de la vialitat 

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

la certificació número 6 ascendeix a 50.534,95€. 

 

Es dona compte de la certificació d’obra número 9 de l’obra “Urbanització de la vialitat 

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

la certificació número 9 ascendeix a 58.097,52€. 

 

Es dona compte de la certificació d’obra número 10 de l’obra “Urbanització de la 

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

Ramos, que la certificació número 10 ascendeix a 15.349,95€. 

 

L’article 240  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

exposa que “als efectes del pagament, l’Administració ha d’expedir mensualment, en 

els primers deu dies següents al mes a què corresponguin, certificacions que 

comprenguin l’obra executada d’acord amb el projecte durant el període de temps 

esmentat, llevat que hi hagi prevenció en contra en el plec de clàusules 

administratives particulars; aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a 

compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament 

final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen” 

 

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

conformitat la fase “A” de la despesa. 

 

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

de conformitat la fase “D” de la despesa. 

 

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

del Castell i aquesta s’ha incorporat al pressupost de l’any 2020. 

D'acord amb l'establert als art. 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 

les bases del règim local i 53.1.g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 



 
 
 
 
Vist que en el contracte d’obres d’urbanització de la plaça era del Castell i rambla es 

preveu en la certificació final un excés d'amidaments, entenent per tal, la variació 

que durant la correcta execució de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre 

d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments de el projecte, 

sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per 

cent del preu del contracte inicial. Dit excés d'amidaments serà recollit en la 

certificació final de l'obra, aquest excés suposa 57.525,31 euros (IVA Inclòs). 

 

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2020, 

amb la modalitat de Incorporació de Romanents de Crèdit.  

 

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

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 57.525,31 euros càrrec de 

l'aplicació pressupostària 6/150/60907. 

 

SEGON.-  Aprovar la certificació número 1 de l’obra “Urbanització de la vialitat de 

l’entorn de l’Era del Castell” per un import de 55.782,09 €. 

 

TERCER.- Aprovar la certificació número 2 de l’obra “Urbanització de la vialitat de 

l’entorn de l’Era del Castell” per un import de 26.221,52 €. 

 

QUART.- Aprovar la certificació número 3 de l’obra “Urbanització de la vialitat de 

l’entorn de l’Era del Castell” per un import de 32.972,16 €. 

 

CINQUÈ.- Aprovar la certificació número 4 de l’obra “Urbanització de la vialitat de 

l’entorn de l’Era del Castell” per un import de 57.816,28€. 

 

SISÈ.- Aprovar la certificació número 5 de l’obra “Urbanització de la vialitat de 

l’entorn de l’Era del Castell” per un import de 125.815,74 €. 

 

SETÈ.- Aprovar la certificació número 6 de l’obra “Urbanització de la vialitat de 

l’entorn de l’Era del Castell” per un import de 50.534,95 €. 

 

VUITÈ.- Aprovar la certificacions 9 i 10 de l’obra “Urbanització de la vialitat de 

l’entorn de l’Era del Castell” per un import de 58.097,52€ i 15.349,95€. 

respectivament. 

 

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

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

CASTELL I RAMBLA de les factures relacionades per l’import corresponent. 

 

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

 

13. Dació de comptes de les regidories delegades. 

 

No se’n registren. 

 

14. Precs i preguntes. 

 

No se’n registren. 

 



 
 
 
 
 

El senyor alcalde aixeca la sessió a les 19:31 hores i d’ella s’estén la present acta del 

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

 

 

Document signat electrònicament 

 


