
 
 
 
 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL 

 

 

Identificació de la sessió: 

 

Núm.:   9/2020 

Data:   16 de juny de 2020  

Caràcter:  Ordinari 

Hora d’inici:  19:00 hores 

Hora fi:  19:25 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 

Sra. Rosa Maria Sánchez Pérez 

 

Presidència: Sr. Eloi Calbet Ferran  

 

Secretari: Sr. Xavier Tardiu Bonet 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

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

2. Aprovació, si escau, de fraccionament de deute tributari. 
3. Aprovació, si escau, de fraccionament de deute tributari. 

4. Aprovació, si escau, de fraccionament de deute tributari. 
5. Aprovació, si escau, de fraccionament de deute tributari. 
6. Aprovació, si escau, de fraccionament de deute tributari. 

7. Aprovació, si escau, de fraccionament de deute tributari. 
8. Aprovació, si escau, de l'atorgament de l’exempció de l’Impost sobre 

Vehicles de Tracció Mecànica per minusvalidesa. 
9. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor. 
10.Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració amb el Servei Català 

de Trànsit per a la redacció d’un pla local de seguretat viària per a 
l’Ajuntament del Morell. 

11.Aprovació, si escau, de la memòria valorada per al condicionament i 
protecció del Molí de la Granja dels Frares. 

12.Aprovació, si escau, de bestreta per la prestació de serveis de la 

mensualitat de febrer dels serveis mediambientals del Consell 
Comarcal del Tarragonès. 



 
 
 
 

13.Aprovació, si escau, de la certificació d’obra número 6 de l’obra 

“Urbanització de la vialitat de la zona esportiva del Morell”. 
14.Dació de comptes de les regidories delegades. 

15.Precs i preguntes. 
 

 

Al poble del Morell, essent el dia 16 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 escau, de fraccionament de deute tributari. 
 
Vista les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris pendents de cobrament 

següents:  

 

DEUTOR TRIBUTARI: ____________ 

NATURALESA: Taxa pel subministrament d’aigua, recollida d’escombraries i 

clavegueram 

IMPORT REBUT: 451,73€ 

 

Vist que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts. 

 

L’art. 10 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 

detalla: Es podrà fraccionar o ajornar el pagament, tant en període voluntari com 

executiu, si ho demanen les persones que hi estan obligades, quan la seva situació 

econòmica financera, els impedeixi transitòriament el pagament dels seus deutes. 

 

Vist que el sol·licitant exposa la seva situació econòmica financera. 

 

D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 



 
 
 
 
fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 

estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

 

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

 

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

següents terminis de pagament: 
  

  

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

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

 

3. Aprovació, si escau, de fraccionament de deute tributari. 
 
Vista les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris pendents de cobrament 

següents:  

 

DEUTOR TRIBUTARI: ____________ 

NATURALESA: Taxa pel subministrament d’aigua, recollida d’escombraries i 

clavegueram 

IMPORT REBUT: 194,96€ 

 

Vist que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts. 

 

L’art. 10 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 

detalla: Es podrà fraccionar o ajornar el pagament, tant en període voluntari com 

executiu, si ho demanen les persones que hi estan obligades, quan la seva situació 

econòmica financera, els impedeixi transitòriament el pagament dels seus deutes. 

 

Vist que el sol·licitant exposa la seva situació econòmica financera. 

 

D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

TERMINIS IMPORT 

FRACCIONAMENT 
RECÀRREC INTERESSOS IMPORT 

TOTAL A 
PAGAR 

20/06/2020 150,58€ 23,64 3,93,€ 178,15€ 
20/07/2020 150,58€ 23,64 3,93,€ 178,15€ 
20/08/2020 150,58€ 23,64 3,93,€ 178,15€ 



 
 
 
 
de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 

fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 

estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

 

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

 

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

següents terminis de pagament: 
  

 

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

 

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

 

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

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

següents:  

 

DEUTOR TRIBUTARI: ____________ 

NATURALESA: Taxa pel subministrament d’aigua, recollida d’escombraries i 

clavegueram 

IMPORT REBUT: 89,41€ 

 

Vist que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts. 

 

L’art. 10 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 

detalla: Es podrà fraccionar o ajornar el pagament, tant en període voluntari com 

executiu, si ho demanen les persones que hi estan obligades, quan la seva situació 

econòmica financera, els impedeixi transitòriament el pagament dels seus deutes. 

 

Vist que el sol·licitant exposa la seva situació econòmica financera. 

 

D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT 
TOTAL A 
PAGAR 

20/06/2020 64,99€ 3,34€ 0,01,€ 68,34€ 
20/07/2020 64,99€ 3,34€ 0,03,€ 68,36€ 
20/08/2020 64,99€ 3,34€ 0,07,€ 68,40€ 



 
 
 
 
dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 

fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 

estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

 

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

 

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

següents terminis de pagament: 
  

  

  

  

 

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

 

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

 

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

 

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

següents:  

 

DEUTOR TRIBUTARI: ____________ 

NATURALESA: Taxa pel subministrament d’aigua, recollida d’escombraries i 

clavegueram. 

IMPORT REBUT: 846,16€ 

 

Vist que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts. 

 

L’art. 10 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 

detalla: Es podrà fraccionar o ajornar el pagament, tant en període voluntari com 

executiu, si ho demanen les persones que hi estan obligades, quan la seva situació 

econòmica financera, els impedeixi transitòriament el pagament dels seus deutes. 

 

Vist que el sol·licitant exposa la seva situació econòmica financera. 

 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

INTERESSOS IMPORT 
TOTAL A 
PAGAR 

20/06/2020 29,81€ 0,00,€ 29,81€ 
20/07/2020 29,80€ 0,02,€ 29,82€ 
20/08/2020 29,80€ 0,06,€ 29,86€ 



 
 
 
 
D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 

fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 

estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

 

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

 

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

següents terminis de pagament: 
  

  

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

 

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

 

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

 

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

següents:  

 

DEUTOR TRIBUTARI: ____________ 

NATURALESA: Taxa pel subministrament d’aigua, recollida d’escombraries i 

clavegueram 

IMPORT REBUT: 457,86€ 

 

Vist que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts. 

 

L’art. 10 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 

detalla: Es podrà fraccionar o ajornar el pagament, tant en període voluntari com 

executiu, si ho demanen les persones que hi estan obligades, quan la seva situació 

econòmica financera, els impedeixi transitòriament el pagament dels seus deutes. 

 

Vist que el sol·licitant exposa la seva situació econòmica financera. 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRREC INTERESSOS IMPORT 
TOTAL A 
PAGAR 

05/07/2020 282,05€ 50,06€ 9,51€ 341,62€ 
05/08/2020 282,05€ 50,06€ 9,51€ 341,62€ 
05/09/2020 282,05€ 50,06€ 9,51€ 341,62€ 



 
 
 
 
 

D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 

fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 

estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

 

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

 

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

següents terminis de pagament: 
  

 

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

 

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

 

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

 

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

següents:  

 

DEUTOR TRIBUTARI: ____________ 

NATURALESA: Taxa pel subministrament d’aigua, recollida d’escombraries i 

clavegueram 

IMPORT REBUT: 296,29€ 

 

Vist que l'article 65.1 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 

44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament General de Recaptació permeten el fraccionament dels deutes tributaris 

que es troben en via executiva, quan la situació econòmica financera de l'obligat 

tributari li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis 

establerts. 

 

L’art. 10 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 

detalla: Es podrà fraccionar o ajornar el pagament, tant en període voluntari com 

executiu, si ho demanen les persones que hi estan obligades, quan la seva situació 

econòmica financera, els impedeixi transitòriament el pagament dels seus deutes. 

 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRREC INTERESSOS IMPORT 
TOTAL A 

PAGAR 
05/07/2020 152,62€ 21,33€ 2,48€ 176,43€ 
05/08/2020 152,62€ 21,33€ 2,48€ 176,43€ 
05/09/2020 152,62€ 21,33€ 2,48€ 176,43€ 



 
 
 
 
Vist que el sol·licitant exposa la seva situació econòmica financera. 

 

D'acord al que disposa l'article 54.2 del RGR, en els fraccionaments concedits amb 

dispensa total de garanties o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt 

de les fraccions, si arribat el venciment d'una fracció no s'efectua el pagament, si la 

fracció incomplerta inclou deutes en període executiu en el moment de presentar-se 

la sol·licitud, per a la totalitat dels deutes inclosos en l'acord de fraccionament que 

estiguin en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud s'ha de 

continuar el procediment de constrenyiment. 

 

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

 

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

següents terminis de pagament: 
  

  

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de 

l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves 

obligacions tributàries durant la vigència de l'acord. 

 

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

 

8. Aprovació, si escau, de l'atorgament de l’exempció de l’Impost sobre 

Vehicles de Tracció Mecànica per minusvalidesa. 

 
En data 10 de juny de 2020 té entrada al Registre General amb número 946 un escrit 

del senyor _____________ pel qual sol·licita l’exempció de l’impost sobre Vehicles 

de Tracció Mecànica d’un vehicle amb matrícula _____ de la seva propietat, per 

minusvalidesa. 

 

Vist el que disposa l’article 93.1.e) i 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 

 

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

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

 

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

la resolució de la minusvalidesa. 

 

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

 

PRIMER.- Atorgar l’exempció del 100% en la quota de l’impost sobre Vehicles de 

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

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRREC INTERESSOS IMPORT 
TOTAL A 
PAGAR 

05/07/2020 98,76€ 12,82€ 1,24€ 112,82€ 
05/08/2020 98,76€ 12,82€ 1,24€ 112,82€ 
05/09/2020 98,76€ 12,82€ 1,24€ 112,82€ 



 
 
 
 
_____________, per tractar-se d’un vehicles amb el titular amb grau de 

minusvalidesa, i l’exempció es farà efectiu a partir de l’any 2021. 

 

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

l’Ajuntament del Morell. 

 

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als sol·licitants. 

 

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

 

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

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

2020-E-RC-844: 

 

Interessat:   ______________ 

Núm. d’expedient:  506/2020 

Obra:  reparació d’un pilar d’obra vista de l’entrada. 

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 506/2020 

Registre d’entrada 2020-E-RC-844 de 16/05/2020 

Emplaçament Carrer _________ 

Referència cadastral 9317409CF_________ 

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-844, de data 16/05/2020, 
comunica que realitzarà les obres de “reparació d’un pilar d’obra vista de l’entrada” de 

l’immoble situat al carrer _____, amb referència cadastral 9317409CF__________. 
 
DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 
- Instància. 
- Pressupost: 300,00 € 
 
RÈGIM DEL SÒL 

La finca te la referència cadastral 9317409CF_______, es troba situada al carrer ______ i 
segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 347 m2 sobre una superfície de sòl de 
607 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 5a – Ciutat Jardí extensiva. 

 
INFORME TÈCNIC 
 
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. 

 

10. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració amb el Servei Català de 

Trànsit per a la redacció d’un pla local de seguretat viària per a l’Ajuntament 

del Morell 

 

Identificació de l’expedient: Pla Local de Seguretat Viària del Morell 

Número d’expedient: 464/2020 

Tràmit: proposta d’aprovació de conveni  

 

1. ANTECEDENTS DE FET  

 

Tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament del Morell consideren oportú 

redactar un Pla Local de Seguretat Viària (d’ara endavant PLSV) que tingui en compte 

els trets bàsics i característics del Morell, amb l'objectiu de contribuir a un augment 

en la seguretat viària.  

 

A aquest efecte l’Ajuntament del Morell no disposa de mitjans propis suficients, motiu 

pel qual apel·la a la col·laboració interadministrativa que es concretarà amb la 

signatura d’un conveni amb el Servei Català de Trànsit.  

 

2. FONAMENTS DE DRET 

 

• Article 84.2.h) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 

l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 

• Articles 53.1.u) i 66.3.f) 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. 

• Article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic. 

 

Vista la proposta de conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit per a la 

redacció d’un pla local de seguretat viària per a l’Ajuntament del Morell, el contingut 

del qual és el següent:  

 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

I L’AJUNTAMENT DEL MORELL EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA 

 

REUNITS 

 

D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit. 

 

D’una altra, el senyor Eloi Calbet Ferran, alcalde/essa de l'Ajuntament del Morell. 



 
 
 
 
 

ACTUEN 

 

El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom 

de caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya, per autorització de signatura de 4 d’octubre de 2018. 

 

El segon, en representació de l'Ajuntament del Morell, de conformitat amb l'article 

21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en 

relació amb l'article 53.1 a 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. 

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest 

conveni.  

 

MANIFESTEN 

 

1. Que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de 

transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de 

vehicles de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, 

de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions de l'Administració de l'Estat a la 

Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor; el 

Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre 

l’ampliació de mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la 

Generalitat de Catalunya pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, 

de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i el Decret 102/1998, de 

15 d'abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya 

en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el Departament 

d’Interior és el responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en 

matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides 

mitjançant el Servei Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es determinin 

per reglament. 

 

2. Que, d’acord amb l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 

seguretat viària, s’atribueix als municipis competències en matèria de regulació, 

ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, del trànsit en les 

vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les infraccions que es 

cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a una 

altra Administració. 

 

3. Que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes 

per accidents de trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica 

sobre el trànsit en aquestes vies ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar 

una acció conjunta i coordinada en els àmbits urbà i interurbà en matèria de seguretat 

viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit. 

 



 
 
 
 
4. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries 

d’actuació la cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de 

seguretat viària, amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de 

conducció, circulació i mobilitat. 

 

5. Que al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els governs 

locals, donada la importància que té la seguretat viària a les vies urbanes. Una de 

les accions establertes al Pla de seguretat viària per tal d’impulsar un espai continu 

de seguretat viària i involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora 

de la mobilitat segura, és la d’establir un marc de col·laboració en matèria de 

seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament per tal de 

desenvolupar una participació millor i més efectiva d’ambdues parts en el disseny, 

execució i evolució de les polítiques de seguretat viària.  

 

D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts acorden subscriure 

aquest conveni marc en matèria de seguretat viària. Aquesta col·laboració es 

subjectarà als pactes següents. 

 

PACTES 

 

1. Objecte del conveni 

 

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre el Servei Català 

de Trànsit i l’Ajuntament del Morell en el desenvolupament de determinades accions 

en matèria de trànsit i seguretat viària i d’altres relacionades que es puguin anar 

definint o que siguin d’interès per a les parts. 

 

2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 

 

El Servei Català de Trànsit oferirà assistència tècnica en matèria de seguretat viària 

al municipi d’acord amb les accions que figuren als annexos a aquest conveni, al qual 

s’adhereixen les parts. 

 

Igualment, l’SCT es compromet a planificar les directrius de les policies locals en 

matèria de seguretat viària en l’àmbit urbà, a cedir els materials en perfecte estat i 

a facilitar informació sobre l’accidentalitat urbana del municipi. 

 

3. Compromisos de l’Ajuntament 

 

Per tal de facilitar la col·laboració i la coordinació de les actuacions realitzades, 

l’Ajuntament es compromet a: 

 

a) Comunicar les dades de seguretat viària necessàries pel desenvolupament de les 

actuacions que es realitzin amb col·laboració i coordinació amb l’SCT. 

 

b) Conservar en perfecte estat el material, si s’escau, cedit per l’SCT a l’Ajuntament. 

 

4. Normes de col·laboració 



 
 
 
 
 

Les accions derivades del present conveni queden sotmeses al que disposa la 

legislació vigent, la normativa interna de cada òrgan i les que s’acordin per a 

cadascun dels convenis específics, tenint en compte la naturalesa de la col·laboració 

i acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària. 

 

Cap acció en matèria de trànsit i seguretat viària es pot dur a terme sense estar, 

prèviament, definida i regulada en un conveni específic. 

 

Els convenis específics que es redactin vinculats al present conveni han de ser 

aprovats i signats pels representants del Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament del 

Morell. 

 

5. Contingut dels convenis específics 

 

Cada acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària en el marc del present 

conveni ha de ser objecte d’un conveni específic, que ha de contenir les matèries que 

preveu la normativa vigent. 

 

Les accions inicials en què es concretarà aquesta col·laboració durant el primer 

període de vigència del present conveni es desenvolupen als annexos 1 a 7. 

 

Les properes accions objecte de col·laboració en el marc del present conveni es 

concretaran en el si de la comissió o, en el seu defecte, pel responsable del 

mecanisme de seguiment, vigilància i control, a què es fa referència en el pacte sisè. 

 

6. Mecanisme de seguiment, vigilància i control 

 

Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present 

conveni, que ha d’estar integrada per dos membres designats per cadascuna de les 

parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable del mecanisme de 

seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els convenis 

específics. 

 

Aquest mecanisme té com a funció: 

 

1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest 

conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 

2. La intervenció, en cas de discrepàncies en la formalització dels convenis específics 

en els quals es concreten les obligacions esmentades, que han de respectar el 

contingut i els límits fixats per aquest conveni. En aquests casos, la comissió, després 

d’analitzar la situació creada, decidirà la manera d’actuar per resoldre-les. 

3. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 

 

Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts. 

 

La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, 

vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control 



 
 
 
 
de l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 

del sector públic. 

 

7. Vigència del conveni 

 

El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 

4 anys. 

 

En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar 

unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva 

extinció. 

 

Els convenis de col·laboració anteriors signats entre l’Ajuntament del Morell i el Servei 

Català de Trànsit en matèria de seguretat viària queden integrats com a annexos al 

present conveni marc. 

 

8. Extinció del conveni 

 

1. El present conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més a més, 

en els supòsits següents: 

 

a) Per acord unànime de les parts. 

b) Per finalització de les accions previstes. 

c) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos establerts en aquest 

conveni, i un cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte novè.  

d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni. 

e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni 

f) Per causes generals establertes en la legislació general. 

 

2. La part que proposi resoldre el present conveni ho ha de comunicar a l’altra part 

per escrit amb dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la comissió o, 

en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, 

havent de garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució, d’acord 

amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 

En defecte de constitució formal de la comissió, el responsable del mecanisme de 

seguiment, vigilància i control, en decidirà el més convenient, tenint en compte, entre 

d’altres, els supòsits anteriors. 

 

9. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest 

conveni 

 

En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 

En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 

requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es 

consideren incomplerts. 



 
 
 
 
 

Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 

persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de 

resolució i el conveni s’entén resolt. 

 

10. Protecció de dades 

 

L’obtenció, cessió i conservació de dades personals de les accions que es derivin de 

l’aplicació d’aquest conveni resten subjectes al que estableix la Llei orgànica 3/2018, 

de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el 

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

a la protecció de les persones físiques respecte 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), sens perjudici de l’aplicació de la 

legislació sobre gestió i preservació de la documentació administrativa. 

 

La documentació i la informació obtinguda que tingui caràcter confidencial no pot ser 

objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport ni se’n pot fer un 

tractament o edició informàtics, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte 

àmbit de l’acció. 

 

Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva 

conservació, a altres persones. 

 

11. Finançament o implicacions econòmiques 

 

El present conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament del Morell no 

comporta ni preveu cap despesa econòmica entre les parts. 

 

12. Interpretació i jurisdicció 

 

El present conveni té naturalesa administrativa i en queda exclosa l’aplicació de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en virtut del que 

estableixen els articles 4 i següents, i sens perjudici que s’hi apliquin els seus principis 

compatibles per tal de resoldre els dubtes i buits que es puguin presentar. 

 

Aquest conveni es regeix pels seus pactes, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

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

procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la normativa 

sectorial corresponent, així com per les normes generals de dret administratiu, els 

principis de bona administració i l’ordenament jurídic en general. 

 

Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a 

través de la comissió o, en el seu defecte, del responsable del mecanisme de 

seguiment, vigilància i control, les possibles controvèrsies que poguessin originar-se 

en la interpretació o aplicació del present conveni. Si no fos possible, atesa la 

naturalesa juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin plantejar, 

quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.  



 
 
 
 
 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a un sol 

efecte a la data de la signatura electrònica. 

  

Pel Servei Català de Trànsit     Per l’Ajuntament 

 

Juli Gendrau i Farguell      Eloi Calbet Ferran 

Director       Alcalde 

(Per autorització. Resolució de 4 d’octubre de 2018) 

 

ANNEX 1 

 

AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ PER A LA REDACCIÓ D’UN 

PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA PER A L’AJUNTAMENT DEL 

MORELL  REUNITS 

 

D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit. 

 

D’una altra, el senyor Eloi Calbet Ferran, alcalde de l'Ajuntament del Morell.  

 

ACTUEN 

 

El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom 

de caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya, per autorització de signatura de 9 d’octubre de 2018. 

 

El segon, en representació de l'Ajuntament del Morell, de conformitat amb l'article 

21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en 

relació amb l'article 53.1 a 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. 

 

Les dues parts convenen el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 

marc de col·laboració.  

 

MANIFESTEN 

 

1. Que els darrers anys a Catalunya s’ha produït una evolució positiva de la 

sinistralitat viària, aconseguint així l’objectiu establert pel Llibre blanc de la Comissió 

Europea en matèria de transport de reduir en un 50% el nombre de víctimes mortals 

el 2020 respecte del 2010. 

 

2. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries 

d’actuació la cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de 

seguretat viària, en concret, l’elaboració de plans locals de seguretat viària (d’ara 

endavant, PLSV), amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de 

conducció, circulació i mobilitat. 



 
 
 
 
 

3. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament del Morell consideren oportú 

redactar un PLSV que tingui en compte els trets bàsics i característics del Morell, amb 

l'objectiu de contribuir a un augment en la seguretat viària. 

 

PACTES 

 

1. Redactar un PLSV per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària urbana del 

Morell. 

 

2. El Servei Català de Trànsit es compromet a: 

 

a) Dirigir l’elaboració i redacció del PLSV dotat dels apartats següents: 

 

1. Dades generals i mobilitat 

2. L’accidentalitat 

3. Detecció dels indrets amb major concentració d’accidents 

4. Objectius i àrees d’actuació 

5. Pla d’actuació 

6. Seguiment i avaluació 

 

b) Aportar l’assistència tècnica d’una enginyeria especialitzada per fer possible 

l’elaboració i redacció del PLSV. 

 

c) Establir criteris comuns per a tots els PLSV que en facin homogeni el contingut per 

a tots els municipis, tot i atenent a la diversitat de cadascun. 

 

3. L'Ajuntament del Morell es compromet a: 

 

a) Crear un grup de seguiment del desenvolupament del PLSV amb la participació de 

representants polítics i tècnics i altres persones clau, en el seu cas. 

b) Definir els objectius i les àrees d’actuació del PLSV d’acord amb els criteris propis 

i en funció dels problemes detectats en el diagnòstic de l’accidentalitat a l’àrea local. 

c) Recollir i lliurar la informació sol·licitada pel Servei Català de Trànsit per a aquesta 

finalitat. 

d) Aprovar i dur a terme el pla d’actuació, recollint les actuacions prioritàries i definint 

un pla temporal per a l’execució de cadascuna. 

e) Dur a terme el seguiment i l’avaluació del PLSV. 

f) Lliurar al Servei Català de Trànsit biennalment les dades de seguiment. 

 

4. Termini de vigència del conveni 

 

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 

anys. 

En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar 

unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. 

 

A més, el present conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents: 



 
 
 
 
 

a. Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 

b. Denúncia d'una de les parts, feta amb dos mesos d'antelació. 

c. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

d. Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest cas, 

s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic. 

e. Per causes generals establertes en la legislació general. 

 

5. Interpretació i jurisdicció 

 

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 

conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 

de la signatura electrònica. 

  

Servei Català de Trànsit    Per l’Ajuntament  

  

Juli Gendrau i Farguell    Eloi Calbet Ferran 

Director      Alcalde 

(Per autorització. Resolució de 9 d’octubre de 2018) 

 

3. ACORDS 

 

Per tot això, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Morell  l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit per a 

la redacció d’un pla local de seguretat viària per a l’Ajuntament del Morell.  

 

SEGON.- 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.  

 

TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 

 

QUART.- Inserir el conveni en la seu electrònica municipal en compliment del principi 

de publicitat activa. 

 

11. Aprovació, si escau, de la memòria valorada per al condicionament i 

protecció del Molí de la Granja dels Frares 

 

1. Antecedents de fet 

 

Ramon Gasull Barberà, arquitecte, ha redactat la memòria valorada per al 

condicionament i protecció del Molí de la Granja dels Frares amb un pressupost de 

contracta de 23.109,54 € (IVA exclòs). 



 
 
 
 
 

2. Fonaments de dret 

 

L’article 235.2 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 l’article 37 del Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals regulen el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals 

ordinàries. 

 

3. Acords 

 

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

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la memòria valorada per al condicionament i protecció 

del Molí de la Granja dels Frares amb un pressupost de contracta de 23.109,54 € 

(IVA exclòs). 

 

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública als taulells d’edictes físic i 

electrònic de l’Ajuntament, al Butlletí oficial de la província de Tarragona i al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, per un termini de trenta dies, durant els quals 

es podrà examinar i formular les al·legacions pertinents. 

 

12. Aprovació, si escau, de bestreta per la prestació de serveis de la 

mensualitat de febrer dels serveis mediambientals del Consell Comarcal del 

Tarragonès. 

 

Vist que el Registre d’entrada 2020-E-RC-872 de22de maig de 2020 dels serveis 

mediambientals del Consell Comarcal del Tarragonès. 

 

Vist que la liquidació mensual de març en concepte de bestreta per la prestació de 

serveis de la mensualitat de febrer dels serveis mediambientals ascendeix a 

28.801,88 euros. 

 

Vist l’Informe d’Intervenció 2020-0157 de 8 de juny de 2020. 

 

Fonaments de dret 

 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del 

Tarragonès, de data 31 de desembre de 2004, regulador de la gestió i finançament 

de diferents serveis mediambientals i la seva Addenda de data 12 de gener de 2015. 

 

Acord Plenari de 20 de desembre de 2016 de ratificació de Decret de Presidència de 

data 15 de novembre de 2016. 

 

Article 16.1. a) i b), del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el 

Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya que diu que correspon a 

la gerència, dirigir l’administració comarcal i executar els acords del ple, inspeccionar 

i impulsar les obres i serveis comarcals. 

 

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 per 

import de 28.801,88€ al Consell Comarcal del Tarragonès imputables a la partida 

pressupostària 3/170/25000- Conveni Consell Comarcal Medi Ambient i serveis 

recollida animals. 

 

SEGON.- Notificar l’acord als Serveis Econòmics. 

 

13. Aprovació, si escau, de la certificació d’obra número 6 de l’obra 

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

 

Es dona compte de la certificació número 6 “Urbanització de la vialitat de la zona 

esportiva del Morell”, pel tècnic director de l’obra Josep Anglès Pascual, la qual 

ascendeix a 22.150,20€. 

 

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 2018-0108 de 22 15 de novembre de 2018 on es fiscalitza 

de conformitat la fase “A” de la despesa. 

 

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

conformitat la fase “D” de la despesa. 

 

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

de la vialitat de la zona esportiva del Morell”  i aquesta s’ha incorporat al pressupost 

prorrogat de l’any 2020. 

 

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

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

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

 

Vist l'Informe d'Intervenció 2020-0158 de 9 de juny de 2020. 

 

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

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar les certificació d’obra número 6 de l’obra “Urbanització de la 

vialitat de la zona esportiva del Morell”, d’import 22.150,20€. 

 

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 de dos nous assumptes. 

 

La Junta de Govern Local aprova la inclusió per urgència dels dos nous punts en 

l’ordre del dia per unanimitat 

 

14. Aprovació, si escau, d'adjudicació contracte menor d'obres 

 

Dades del contracte  

 

Expedient: 552/2020 

Procediment: contractació menor d’obres 

Data iniciació: 12 de juny de 2020 

Objecte: Execució obres que han de servir per acollir-se a la concessió d’ajuts 

destinats a l’arranjament i millora de camins Municipals, atorgats pel CONSELL 

COMARCAL DEL TARRAGONÈS.  

Termini de lliurament: 1 any màxim 

Empresa adjudicatària: GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA 

DORADA SA – GICSA - A43795442 - 

Valor estimat del contracte: 4.544,24, IVA exclòs. 

Pressupost base de licitació: 5.498,53 IVA inclòs.  

IVA suportat: 21% 

Any pressupostari: 2020 

Partida pressupostaria: 6/153/63100 Inversió en camins.  

 

Justificació de la necessitat:  

 

El Ple ordinari del Consell Comarcal del Tarragonès de data 29 d’octubre de 2019, va 

aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions destinades a 

l’arranjament i millora de camins rurals de titularitat municipal de la comarca del 

Tarragonès, per a l’exercici 2019.  

 

Pel Decret d’Alcaldia 2020-0016, de 15 de gener, s’accepta formalment la subvenció.  

 

La Junta de Govern Local de data 30.01.2020 acorda aprovar la memòria valorada 

“pavimentació parcial del Camí Fondo” i sotmetre aquest acord a informació pública 

al taulell d’edictes de l’Ajuntament, al Butlletí oficial de la província de Tarragona i al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per un termini de trenta dies, durant els 

quals es podrà examinar i formular les al·legacions pertinents.  

 

Ha transcorregut el termini d’informació pública sense al·legacions.  

 

Pel que fa a la insuficiència de mitjans, l’Ajuntament del Morell  no té mitjans 

adequats ni suficients per dur a terme aquesta obra, que requereix la intervenció de 

tècnics especialistes en la matèria. Es formalitza un contracte menor per agilitar la 

gestió administrativa i per raó de la quantia.  

 

Així mateix, no s’està fraccionant l’objecte del contracte amb la finalitat de no superar 

les xifres establertes en l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, dels 

contractes del sector públic.  

 

Aprovació de la despesa:  



 
 
 
 
 

En l’actualitat hi ha consignació pressupostària adequada i suficient al pressupost 

vigent de l’Ajuntament d’acord amb l'article 46 de la Llei 16/2008, de 23 de 

desembre, de mesures fiscals i financeres.  

 

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

 

PRIMER.- Aprovar el contracte menor i autoritzar la despesa que comporta.  

 

SEGON.- Atesa la necessitat de l’Ajuntament de fer aquestes obres, i atès que hi ha 

crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal, s’adjudiqui aquesta contractació 

a favor de GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA SA 

(GICSA).  

 

TERCER.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el 

pagament per part dels serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 

QUART.- Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la 

data de la signatura de la Resolució. 

 

15. Aprovació, si escau, d'adjudicació contracte menor de subministrament 

 

Dades del contracte 

 

Expedient: 561 /2020 

Procediment: contractació menor de subministrament 

Data iniciació: 15/06/2020 

Objecte: compra d’una pantalla d’ordinador 

Termini de lliurament: 1 any màxim 

Empresa adjudicatària: INFORMÀTICA MORELL, S.L. 

CIF: B43880764 

Valor estimat del contracte: 110,41 IVA exclòs. 

Pressupost base de licitació: 133,60 IVA inclòs. 

IVA suportat: 21% 

Any pressupostari: 2020 

Partida pressupostaria: 1/920/63602 Inversió en sistemes informàtics 

 

Justificació de la necessitat: 

 

Compra d’una pantalla model “Lenovo ThinkVision S22e-19 - monitor LED - Full HD 

1080p - 21.5" pel despatx d’Intervenció. 

 

Aprovació de la despesa: 

 

En l’actualitat hi ha consignació pressupostària adequada i suficient al pressupost 

vigent de l’Ajuntament d’acord amb l'article 46 de la Llei 16/2008, de 23 de 

desembre, de mesures fiscals i financeres. 

 

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

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar el contracte menor i autoritzar la despesa que comporta. 



 
 
 
 
 

SEGON.- Atesa la necessitat de l’Ajuntament d’adquirir aquest producte, i atès que 

hi ha crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal, s’adjudiqui aquesta 

contractació a favor de INFORMÀTICA MORELL, S.L. 

 

TERCER.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el 

pagament per part dels serveis econòmics de l’Ajuntament. 

 

QUART.- Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la 

data de la signatura de la Resolució.  

 

16. Dació de comptes de les regidories delegades. 

 

Es vol deixar constància de l’obertura de la Llar d’Infants i el Pavelló el passat 

15.06.2020 

 

17. Precs i preguntes. 

 

No se’n registren. 

 

 

El senyor alcalde aixeca la sessió a les 19:25 hores i d’ella s’estén la present acta del 

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

 

 

Document signat electrònicament 

 


