
 
 
 
 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL 

 

 

Identificació de la sessió: 

 

Núm.:   10/2020 

Data:   30 de juny de 2020  

Caràcter:  Ordinari 

Hora d’inici:  19:30 hores 

Hora fi:  20:40 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 

 

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 

Interventor: Vicente Vayà Morte 

 

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 l'atorgament de llicències d'ocupació del domini públic 

per ús privat. 

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

per ús privat. 

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

per ús privat. 

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

per ús privat. 

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

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

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

10. Aprovació, si escau, del projecte “2a FASE, RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT 

PÚBLIC , MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES EN UN TRAM DE LA RAMBLA JOAN MARAGALL DEL 

MORELL” 

11. Aprovació, si escau, de proposta de despesa. 

12. Aprovació, si escau, d'acta de preus contradictoris i d'acta de recepció de les 

obres, corresponents a la Tercera fase de les obres de millora de Plaça Era del 



 
 
 
 

Castell i el seu entorn. 

13. Aprovació, si escau, de l’adquisició directa d’una finca. 

14. Aprovació, si escau, del pagament al Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les obligacions derivades del 

conveni de col·laboració per a la compra dels dispositius tecnològics 

necessaris per a l'alumnat. 

15. Aprovació, si escau, de la relació de factures remesa 19. 

16. Dació de comptes de les regidories delegades. 

17. Precs i preguntes. 

 

 

Al poble del Morell, essent el dia 30 de juny de 2020 a les 19:30 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: QUOTA LLAR INFANTS MUNICIPALS MES DE FEBRER DE 2020 

IMPORT: 128,18€ 

 

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 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. 

 

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 , 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 durant la vigència de l'acord. 

 

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

 

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

públic per ús privat. 

 

El 17 de juny de 2020, amb número d’entrada 2020-E-RE-94, el Sr. ___________, 

amb el NIF _____ i en representació de LA DEPORTIVA, amb el  NIF G43284629, va 

sol·licitar llicència per poder fer ús de les instal·lacions d’una sala del Centre Cultural, 

el dia 2 de juliol de 2020, a les 20.00 hores, per tal de realitzar la reunió de junta. 

 

L'article 56 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals  (d'ara endavant RPEL) estableix que l'ús comú especial es 

pot subjectar a la llicència d'acord amb la naturalesa del bé, els actes d'afectació 

d'obertura a l'ús públic i les disposicions generals. La llicència s'ha d'entendre sens 

perjudici de tercers i essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a 

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

de dos mesos des de la petició, i si no es resol dins aquest termini s'entén 

desestimada. 

  

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

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

corporació que els autoritza. 

  

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

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

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

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

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

d'aquests si fossin de propietat privada. 

  

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

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

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

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRREC INTERESSOS IMPORT TOTAL 
A PAGAR 

05/07/2020 42,73€ 2,14€ 0,56€ 45,43€ 
20/03/2020 42,73€ 2,14€ 0,56€ 45,43€ 
20/04/2020 42,73€ 2,14€ 0,56€ 45,43€ 



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

d'aquest Ajuntament. 

  

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

següents ACORDS: 

  

PRIMER.- Atorgar llicència per poder fer ús de les instal·lacions d’una sala del Centre 

Cultural, el dia 2 de juliol de 2020, a les 20,00 a LA DEPORTIVA. 

  

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

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

pública per ús privat. 

 

En data 18 de maig de 2020, la senyora ____________, en representació de 

l’empresa LA PENYA DEL MORELL, SL, va sol·licitar llicència d’ocupació de via pública 

per instal·lar 8 taules amb cadires, durant els mesos de maig a juny; 4 taules amb 

cadires durant els mesos d’agost a octubre; i 2 taules amb cadires, durant els mesos 

de novembre i desembre al costat de l’establiment situat al carrer La Coma. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

per part dels altres interessats. 

 

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

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

corporació que els autoritza. 

 

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

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

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

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

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

d'aquests si fossin de propietat privada. 

 

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

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

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

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

d'aquest Ajuntament. 



 
 
 
 
 

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

 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 463/2020 referent a la ocupació via pública d’activitat de Bar “LA PENYA”. 

 
Fets 
 
En relació amb la petició feta per la Sra. __________ amb data de registre d’entrada de 
18/05/2020 i numero 2020-E-RC-850, sol·licitant l’ocupació de la via pública a la Rambla Joan 
Maragall, numero 8 baixos cantonada Carrer de la Coma, del Morell. 

 

Consideracions tècniques 
 

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

aprovada en data de Juny de 1996 i en vigor a dia d’avui. 
• L’article 20 de l’esmentada ordenança regula la col·locació de taules i cadires en espais 

públics com annexes a l’establiment principal. L’emplaçament on es pretén instal·lar 
els elements descrits es defineix com espai públic. 

• L’Article 20.2 indica que caldrà indicar: 
Superfície màxima a ocupar:                   32 m2 (de maig a juliol); 16m2 
(d’agost a octubre) i 8m2 (de novembre a desembre) 

  Es delimita amb elements de mobiliari urbà: si 
  Temps de vigència:    31/12/2020 

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

determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 

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

ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente 
licencia municipal. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física 
de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.) 
 

• En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per 
les autoritats sanitaries per la prevenció del COVID-19, i, en particular, les relatives al 
manteniment d’una distància mínima de seguretat segons la FASE de desconfinament 

en la que ens trobem. 
 

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

 
-El titular de la llicència serà responsable a: 
 
a)Mantenir en tot moment la neteja de l’espai ocupat. 
b)Diàriament s’hauran de retirar les taules i les cadires, para-sols i altres elements que 
incloguin l’ocupació al procedir al tancament de l’establiment. 



 
 
 
 
c)No es podran col·locar en cap cas a l’exterior elements de reproducció sonora. 

 
En cas de produir-se trastorns a la via o espai públic ocupat al trànsit a persones o vehicles, 
la corporació adoptarà les mesures correctores oportunes a llicència concedida. 

 

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

 

PRIMER.- Atorgar llicència d’ocupació de via pública per instal·lar 8 taules amb 

cadires, durant els mesos de maig a juny; 4 taules amb cadires durant els mesos 

d’agost a octubre; i 2 taules amb cadires, durant els mesos de novembre i desembre  

al costat de l’establiment situat al carrer La Coma, a l’empresa LA PENYA DEL 

MORELL, SL.                                                                                                

 

SEGON.- Per acord de Ple extraordinari no es liquidarà de la taxa per ocupació de la 

via pública amb taules i cadires, degut a l’estat d’alarma. 

 

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

 

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

pública per ús privat. 

 

En data 20 de maig de 2020, el senyor __________, en representació de l’empresa 

TU CAFE NERGRESCO, SL, va sol·licitar llicència d’ocupació de via pública per 

instal·lar 8 taules amb cadires dins de la pèrgola i 4 taules amb cadires a la vorera, 

durant els mesos de juny a setembre; 6 taules amb cadires dins de la pèrgola i 4 

taules amb cadires a la vorera, durant el mes d’octubre; 8 taules amb cadires dins 

de la pèrgola i 2 taules amb cadires a la vorera, durant els mesos de novembre i 

desembre  davant de l’establiment situat al carrer Sant Jodri, numero 4  Baixos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

per part dels altres interessats. 

 

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

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

corporació que els autoritza. 

 

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

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

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

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



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

d'aquests si fossin de propietat privada. 

 

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

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

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

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

d'aquest Ajuntament. 

 

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

 
Identificació de l’expedient 

 
Expedient número 443/2020 referent a la ocupació via pública d’activitat de Bar “ESCUDO”. 
 
Fets 
 
En relació amb la petició feta pel Sr. ___________, com a representant de TU CAFE 
NEGRESCO, SL amb data de registre d’entrada de 20/05/2020 i numero 200-E-RC-860, 

sol·licitant l’ocupació de la via pública al carrer Sant Jordi, 4 Baixos del Morell. 
 
Consideracions tècniques 
 

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

aprovada en data de Juny de 1996 i en vigor a dia d’avui. 
• L’article 20 de l’esmentada ordenança regula la col·locació de taules i cadires en espais 

públics com annexes a l’establiment principal. L’emplaçament on es pretén instal·lar 
els elements descrits es defineix com espai públic. 

• L’Article 20.2 indica que caldrà indicar: 

 
  Superfície màxima a ocupar:   48 m2 (de juny a setembre), 40m2 

(octubre) i 40 m2 (novembre i desembre). 
  Es delimita amb elements de mobiliari urbà: si 
  Temps de vigència:    31/12/2020 
 
(*NOTA: En cas de no especificar-se els metres a ocupar o les taules i cadires a instal·lar, es 
calcularà a raó de 4 m2 per taula amb 4 cadires) 
 

• S’ha detectat que l’ocupació que es realitza actualment, genera impediment físic als 
vianants per accedir amb seguretat i comoditat al pas de vianants que comunica amb 
la Plaça de l’estatut, tal i com s’observa a la fotografia següent: 
 

 



 
 
 
 
  

 
Caldrà desplaçar les jardineres instal.lades a la vorera fins a la línia de façana de l’edifici per 
garantir un pas còmode als vianants. 
 

• L’Article 20.2 indica que caldrà indicar: 
 
En compliment de la “Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 

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

de hostelería y restauración.  (Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al 

aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitándose al cincuenta por 
ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente 
licencia municipal. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física 
de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.) 
 

• En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per 

les autoritats sanitaries per la prevenció del COVID-19, i, en particular, les relatives al 
manteniment d’una distància mínima de seguretat segons la FASE de desconfinament 
en la que ens trobem. 

 
Conclusions 
 
Segons l’anterior s’informa FAVORABLEMENT l’ocupació de la via pública sol·licitada amb els 

termes a dalt indicats, havent de recordar el següent: 
 
-El titular de la llicència serà responsable a: 

 
a) Mantenir en tot moment la neteja de l’espai ocupat. 
b) Diàriament s’hauran de retirar les taules i les cadires, para-sols i altres elements que 
incloguin l’ocupació al procedir al tancament de l’establiment. 

c) No es podran col·locar en cap cas a l’exterior elements de reproducció sonora. 
d) Caldrà desplaçar les jardineres existents fins a la projecció de la línia de façana de l’edifici 
Bloc Sant Jordi 
 
En cas de produir-se trastorns a la via o espai públic ocupat al trànsit a persones o vehicles, 
la corporació adoptarà les mesures correctores oportunes a llicència concedida. 

 

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

 

PRIMER.- Atorgar llicència d’ocupació de via pública per instal·lar 8 taules amb 

cadires dins de la pèrgola i 4 taules amb cadires a la vorera, durant els mesos de 

juny a setembre; 6 taules amb cadires dins de la pèrgola i 4 taules amb cadires a la 

vorera, durant el mes d’octubre; 8 taules amb cadires dins de la pèrgola i 2 taules 

amb cadires a la vorera, durant els mesos de novembre i desembre  davant de 

l’establiment situat al carrer Sant Jordi, numero 4  Baixos, a l’empresa TU  CAFE 

NEGRESCO, SL.                                                                                                

 

SEGON.- Per acord de Ple extraordinari no es liquidarà de la taxa per ocupació de la 

via pública amb taules i cadires, degut a l’estat d’alarma. 

 

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



 
 
 
 
 

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

pública per ús privat. 

 

En data 28 de maig de 2020, la senyora ____________, va sol·licitar llicència 

d’ocupació de via pública pel quiosc de flors i parada davant de l’establiment situat a 

la Rambla Joan Maragall, durant els mesos de gener a desembre de 2020. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

per part dels altres interessats. 

 

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

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

corporació que els autoritza. 

 

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

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

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

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

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

d'aquests si fossin de propietat privada. 

 

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

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

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

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

d'aquest Ajuntament. 

 

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

 
Identificació de l’expedient 
 

Expedient número 498/2020 referent a la ocupació via pública d’activitat de Venda de Flors. 
 
Fets 
 
En relació amb la petició feta per la Sra. ___________ amb data de registre d’entrada de 
28/05/2020 i numero 2020-E-RC-897, sol·licitant l’ocupació de la via pública a la Rambla Joan 
Maragall, part central del passeig del Morell. 

 



 
 
 
 
Consideracions tècniques 

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

aprovada en data de Juny de 1996 i en vigor a dia d’avui. 
• L’article 19 de l’esmentada ordenança regula l’exposició de mercaderies 

- Els titulars de l’establiment comercial podrà ocupar una part de la via pública que 
expressament es determini, davant la façana del seu establiment 

  - Els expositors tindran una altura màxima de dos metres. 
 Caldrà definir: 
  - Superfície màxima a ocupar: 4,20m2 
  - Es delimita l’espai a ocupar 
 

• L’Article 23 de l’esmentada ordenança regula altres formes d’ocupació dels espais 

públics ocupats. 

- L’autorització d’ocupació de l’espai públic sempre que ho aconsellin raons 
d’interès públic. 
- La llicència concretarà els termes i condicions de l’ocupació, com pot ser la 
durada. 

  - Temps de vigència: del 1/01/2020 fins a 31/12/2020 
• En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per 

les autoritats sanitaries per la prevenció del COVID-19, i, en particular, les relatives al 
manteniment d’una distància mínima de seguretat segons la FASE de desconfinament 
en la que ens trobem. 

 
Conclusions 
 
Segons l’anterior s’informa FAVORABLEMENT l’ocupació de la via pública sol·licitada amb els 

termes a dalt indicats, havent de recordar el següent: 
 
- El titular de la llicència serà responsable a: 

 
a) Mantenir en tot moment la neteja de l’espai ocupat. 
b) Diàriament s’hauran de retirar les taules i les cadires, para-sols i altres elements que 
incloguin l’ocupació al procedir al tancament de l’establiment. 

 
En cas de produir-se trastorns a la via o espai públic ocupat al trànsit a persones o vehicles, 
la corporació adoptarà les mesures correctores oportunes a llicència concedida. 
 

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

 

PRIMER.- Atorgar llicència d’ocupació de via pública pel quiosc i parada davant 

l’establiment de flors situat a la Rambla Joan Maragall, durant els mesos de gener a 

desembre de 2019.                                                                                               

 

SEGON.- Per acord de Ple extraordinari no es liquidarà de la taxa per ocupació de la 

via pública amb taules i cadires, degut a l’estat d’alarma. 

 

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

 

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

 

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

Registre General de l'Ajuntament el 4 de juny de 2020 i amb número d’entrada 2020-

E-RC-919: 

  



 
 
 
 
Interessat:   _________ 

Núm. d’expedient:  557/2020 

Obra:  condicionament de la teulada. 

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 557/2020 

Registre d’entrada 2020-E-RC-919 de 04/06/2020 

Emplaçament Carrer ______ 

Referència cadastral 9818331CF__________  

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-919, de data 04/06/2020, 

comunica que realitzarà obres de condicionament de la teulada per goteres a l’immoble situat 
al carrer ________, amb referència cadastral 9818331CF__________. 
 
DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 
- Instància. 
- Pressupost: 1.200 €. 
 

RÈGIM DEL SÒL 
La finca te la referència cadastral 9818331CF_______, es troba situada al carrer _______ i 
segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 350 m2 sobre una superfície de sòl de 

210 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 1 – Nucli Antic. 
 
INFORME TÈCNIC 
Es tracta d’una reparació puntual sense afectació estructural. Caldrà complir amb la normativa 
de seguretat i salut. 
 

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 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. 

 

8. 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 31 de maig de 2020 i amb número d’entrada 



 
 
 
 
2020-E-RC-903: 

  

Interessat:   ______________ 

Núm. d’expedient:  509/2020 

Obra:   instal·lació de calefacció a radiadors dins de l’habitatge, amb 

obra prèvia a terra per passar les canonades d’aigua, i 

posteriorment tapar-les. 

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 509/2020 

Registre d’entrada 2020-E-RC-903 de 31/05/2020 

Emplaçament Carrer _____________ 

Referència cadastral 9520401CF__________ 

Sol·licitant _____________ 

 
Ramon Gasull Barberà - Tècnic municipal 

emet el següent informe: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 

La __________, amb registre d’entrada número 2020-E-RC-903, de data 31/05/2020, 
comunica que realitzarà obres ”instal·lació de calefacció a radiadors dins la vivenda, amb obra 
prèvia a terra per passar les canonades d’aigua, i posteriorment tapar-les” a l’immoble situat 
al carrer _____________, amb referència cadastral 9520401CF__________. 
 
DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 

- Instància. 

- Pressupost: 1.500 €. 
 
RÈGIM DEL SÒL 
La finca te la referència cadastral 9520401CF___________, es troba situada al carrer 
_________ i segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 156 m2 sobre una 
superfície de sòl de 6.149 m2 (parcel·la amb divisió horitzontal). 
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 4d – Cases en filera alineades 
a vial. 
 
INFORME TÈCNIC 

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

 

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



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

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

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

l’execució d’obres.  

 

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

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

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

competència sobre l’atorgament de llicències.  

 

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

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

 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per unanimitat 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. 



 
 
 
 
 

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 3 de juny de 2020 i amb número d’entrada 2020-

E-RC-917: 

  

Interessat:   ___________ 

Núm. d’expedient:  556/2020 

Obra:    reforma bany habitatge. 

Situació:    carrer _________ 

 

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

és el següent:  

 
Assumpte Comunicació d’obra  

Expedient 556/2020 

Registre d’entrada 2020-E-RC-917 de 03/06/2020 

Emplaçament Carrer ________ 

Referència cadastral 9716302CF____________   

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-917, de data 03/06/2020, 
comunica que realitzarà obres de reforma del bany a l’habitatge situat al carrer __________, 

amb referència cadastral 9716302CF___________. 

 
DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 
- Instància. 
- Pressupost: 3.000 €. 
 

RÈGIM DEL SÒL 
La finca te la referència cadastral 9716302CF___________, es troba situada al carrer 
_________ i segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 92 m2 sobre una superfície 
de sòl de 1.635 m2 (parcel·la amb divisió horitzontal). 
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 3 – Zona d’ordenació de volum 
definit. 
 
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 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. 

 

10. Aprovació, si escau, del projecte “2a FASE, RENOVACIÓ DE 

L’ENLLUMENAT PÚBLIC , MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN UN TRAM DE LA RAMBLA JOAN 

MARAGALL DEL MORELL” 

 

1. Antecedents de fet 

 

David López Reverté, enginyer tècnic, ha redactat el projecte 2a FASE, RENOVACIÓ 

DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC , MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN UN TRAM DE LA RAMBLA JOAN MARAGALL DEL 

MORELL amb un pressupost de contracta de 635.156,03 € (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 els següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte “2a FASE, RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT 

PÚBLIC , MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES EN UN TRAM DE LA RAMBLA JOAN MARAGALL DEL MORELL”, 

amb un pressupost de contracta de 635.156,03 € (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. 

 

11. Aprovació, si escau, de proposta de despesa. 

 

  

FITXA PROPOSTA 

FORMALITZACIÓ DE 

DOCUMENT COMPTABLE AD  

PER A DESPESES 

Exercici Econòmic  2020 

Nombre d’Expedient 575/2020 

Data de sol·licitud 25/06/2020 

Unitat Sol·licitant ALCALDIA 

  

Per part de la Unitat gestora d’ALCALDIA es manifesta que EXISTEIX CONSIGNACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA en les aplicacions detallades. 

  

Es demana que la següent proposta de despesa es procedeixi a aprovar en JUNTA 

DE GOVERN e es realitzi per intervenció el document comptable AD. 

  



 
 
 
 

1 PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT 

Definir el Projecte de Pressupostos Participatius, desenvolupant un procés participatiu 

complert que inclogui la redacció de propostes per part de la ciutadania que permeti 

decidir en què s’inverteix una part del pressupost municipal de l’Ajuntament del Morell 

per l’exercici 2021. 

TERCER/CONTRACTISTA N.I.F. / C.I.F. PRESSUPOST 

GABINET CERES, SL B43663988 200072 

DATA PRESSUPOST APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRI

A 

DESCRIPCIÓ DE L’APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 

25/06/2020 1/920/22706 Estudis i treballs tècnics 

BASE IMPOSABLE I.V.A. TOTAL DESPESA 

5.070,00€ 21% 6.134,70€ 

  

TOTAL DESPESA (BASE IMPOSABLE) 5.070,00€ 

TOTAL DESPESA (I.V.A inclòs) 6.134,70€ 

  

  

FAIG CONSTAR que els originals de pressupost demanat es troben a les oficines 

d’aquesta àrea sota el meu càrrec a disposició d’intervenció. 

  

    INFORME DEL SERVEI GESTOR 

  

D'acord amb l'article 28 de la LCSP, la naturalesa i l'extensió de les necessitats que 

pretenen cobrir-se, mitjançant el contracte de referència, així com la idoneïtat del 

seu objecte i contingut per satisfer-les són necessàries i les enumerades 

anteriorment. 

  

Segons disposa l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic, es consideren contractes menors els contractes de valor estimat 

inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan 

es tracti de contractes de subministrament o de serveis, sense perjudici del que es 

disposa en l'article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments 

centralitzats en l'àmbit estatal. 

  

Els contractistes, compresos en aquest expedient, compten amb capacitat d’obrar i 

amb l´habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 

contracte. 

  

     INFORME 

  

Primer.- Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes, compresos en 

aquesta relació: 

  

D' acord amb l'article 118.3 de la LCSP, l'òrgan gestor justifica que no s'està alterant 

l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. 

Així, es DECLARA: 



 
 
 
 
  

1. Que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el 

procediment o la publicitat que li correspondria. 

 

2. Que no es produeix concatenació, any rere any d'aquest contracte menor, la qual 

cosa també suposaria fraccionament irregular. 

 

3. Que els contractistes, compresos en aquesta relació, no han subscrit més 

contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 euros, 

quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes 

de subministrament o de serveis. 

  

4. Quant al límit temporal, de conformitat amb el que s'estableix per la Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març 

de 2018, aquest òrgan gestor, entén que el límit és d'un any des de l'aprovació de la 

despesa i la present relació de contractes compleix el que disposa la normativa. 

  

5. En relació amb l'àmbit material de la limitació de conformitat amb el que 

s´estableix per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 

42/2017, de 2 de març de 2018, es fa constar, que el contractista no ha subscrit cap 

contracte, QUALITATIVAMENT EQUIVALENT, en el termini d'un any abans de la data 

d'aprovació de la despesa per l'òrgan competent. 

  

Per qualitativament equivalent, s´entén efectuar la mateixa prestació respecte al 

mateix objecte. 

  

6. Que pel que fa al pagament no s´ha utilitzat el sistema de bestretes de caixa fixa. 

  

OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: (En cas d'obres) 

  

En virtut de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, en el contracte menor d´obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost 

de les obres, sense perjudici de què hagi d'existir el corresponent projecte quan 

normes especifiques així ho requereixin. 

  

Quan el treball afecti a l'estabilitat o estanquitat de l'obra, segons disposa l'article 

118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, haurà 

igualment de sol·licitar-se l'informe de supervisió a què es refereix l'article 235 de la 

citada Llei. 

Atès que s’ha comprovat que en l’expedient figuren els diferents informes de cada 

unitat gestora, pel que fa a l’informe preceptiu ressenyat a l’article 118.3 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 

a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

La Junta de Govern Local estudia la proposta de despesa presentada, previ informe 

emès per la Intervenció municipal que acredita l’existència de consignació 

pressupostària. 

 

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

següents ACORDS: 

 



 
 
 
 
PRIMER.- Acceptar la proposta de despesa de l’àrea d’ALCALDIA de pressupost 

inferior a 15.000,00€ (IVA no inclòs), per un import total de EUR. 5.070,00 (IVA no 

inclòs). (EXP. 575/2020) 

 

SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció municipal, a fi de que procedeixi a 

realitzar el document comptable AD, i al proveïdor.  

 

12. Aprovació, si escau, d'acta de preus contradictoris i d'acta de recepció 

de les obres, corresponents a la Tercera fase de les obres de millora de Plaça 

Era del Castell i el seu entorn. 

 

Expedient núm.: 611/2018 

Procediment: Procediment de Contractació 

Assumpte: Contractació obres Plaça Era del Castell – Aprovació de l’Acta Preus 

Contradictoris i l’Acta de Recepció de l’Obra. 

  

PROPOSTA A JUNTA DE GOVERN LOCAL 

En relació a l’expedient de contractació per procediment Obert de la tercera fase de 

les obres de millora de Plaça Era del Castell i el seu entorn, emeto la següent 

proposta, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents,  

 

ANTECEDENTS DE FET  

PRIMER. Vistes les característiques del contracte corresponent a la Tercera fase de 

les obres de millora de Plaça Era del Castell i el seu entorn adjudicat, i que a 

continuació es relacionen:  

Tercera fase de les obres de millora de Plaça Era del Castell i el seu entorn  

Procediment: Obert  Tramitació: Ordinària  
Tipus de contracte: 

Obres  

Classificació CPV: 

45233140  
Accepta renovació: No  

Revisió de preus / 

fórmula: No  

Accepta 

variants: No  

Pressupost base 

d’adjudicació: 477.590,00 €  
Impostos: 21%  Total: 100.293,90 €  

Garantia provisional: No  

Garantia definitiva: Sí (5% 

del preu ofertat (IVA 

exclòs))  

Garantia 

complementària: No  

 

SEGON. Vist l'expedient de contractació tramitat a l’efecte. 

TERCER. Vista l’Acta de Preus contradictoris, acompanyada del document de 

desglossat i l’informe de justificació de les partides a l’alça presentats pel tècnic 

director de l’obra, amb un import total de 14.327,10 Euros, i que consta a l’expedient. 

QUART. Vista l’Acta de Recepció de les Obres de data 13 de març de 2020 que consta 

a l’expedient administratiu, signada per part del representant de l’empresa 



 
 
 
 
adjudicatària, el Director Facultatiu de l’Obra i el Sr. Alcalde en representació de la 

Corporació. 

  

LEGISLACIÓ APLICABLE   

— L'article 240 i les Disposicions Addicionals Segona i Tercera de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  

— Els articles 147 a 150 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 

— Els articles 183 a 189 i 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

— Els articles 58, 59 i 31 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa el 

Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 

Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos. 

— La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 

i bon govern. 

— Acord de Ple de l’Ajuntament del Morell, de 18 de juliol de 2019, on va acordar les 

delegacions del Ple en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar l’Acta de Preus Contradictoris corresponent a la Tercera fase de 

les obres de millora de Plaça Era del Castell i el seu entorn presentada pel tècnic 

director de l’obra, amb un import total de 14.327,10 Euros. 

 

   Preu Amidament Total 

PC 1 ut Execució de cates manuals 155,37 16,00 2.485,92 

PC 2 ud Marc i tapa rellenable amb 

paviment 

306,07 7,00 2.142,49 

PC 3 ud Capçal de gual per a vianants 439,56 4,00 1.758,24 

PC 4 Ud Prueba desinfexió tuberias 903,44 1,00 903,44 

PC 5 m2 paviment de formigó i cepillat 10,06 451,06 4.537,66 

PC 6 UD Colocación de bases pilonas 

desmontables 

357,05 7,00 2.499,35 

 

Total 14.327,10 Euros. 

 

SEGON.-  Aprovar l’Acta de Recepció de les Obres corresponent a la Tercera fase de 

les obres de millora de Plaça Era del Castell i el seu entorn de data 13 de març de 

2020 que consta a l’expedient administratiu, signada per part del representant de 

l’empresa adjudicatària, el Director Facultatiu de l’Obra i el Sr. Alcalde en 

representació de la Corporació. 



 
 
 
 
 

TERCER.- Notificar el present acord a les parts interessades. 

 

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 tres nous assumptes. 

 

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

l’ordre del dia per unanimitat. 

 

13. Aprovació, si escau, de l’adquisició directa d’una finca. 

 

Identificació de l’expedient: adquisició directa d’una finca particular situada a la 

partida la Coma 

Número d’expedient: 358/2020 

 

1. Antecedents de fet 

 

1.1 El 8 de novembre de 2019 té entrada al registre de l’Ajuntament del Morell un 

escrit del Sr. Santiago Valldosera Moreno, en representació d’Espluga Confort, S.L., 

pel qual ofereix a l’Ajuntament del Morell la venda d’un terreny situat al terme 

municipal del Morell, partida la Coma, polígon 6, parcel·la 19, inscrita al Registre de 

la Propietat núm. 3 de Tarragona, al tom 2172, llibre 69, foli 60, finca 1225. 

 

1.2 El 25 de març de 2020 l’arquitecte municipal emet un informe de valoració de la 

finca, en el qual conclou que: “Vist l’exposat en el document annex al present 

expedient, es valora la finca situada a LG Mas mosset 619, referència cadastral 

0217101CF5601E0001XY amb un total de 51.293,11 € (cinquanta mil dos-cents 

noranta-tres euros amb onze cèntims) IVA exclòs”. 

 

1.3 El 5 d’abril de 2020 l’Alcaldia dicta provisió ordenant a la Secretaria que emeti 

informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per l’adquisició 

d’aquesta finca. No obstant, aquesta provisió d’Alcaldia no va ser notificada al 

Secretari, de manera que ha determinat la demora en l’emissió del mateix. 

 

1.4 El 3 de juny de 2020 la Secretaria emet informe sobre la legislació aplicable i el 

procediment a seguir. 

 

1.5 El 8 de juny de 2020 la Intervenció practica una retenció de crèdit per import de 

51.293,11 € sobre l’aplicació pressupostària 2020/6/151/60000/01 del pressupost 

de l’Ajuntament del Morell per l’exercici 2020. 

 

1.6 El 9 de juny de 2020 el Secretari i l’Arquitecte municipals emeten conjuntament 

un informe motivant les causes que faculten l’adquisició directa de la finca. 

 

2. Fonaments de dret 

 

- Articles 53 i 206 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 30 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s’aprova el 



 
 
 
 

Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 

- Articles 110 a 121 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 

Administracions Públiques. 

- Article 118 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

- Articles 9, 115 a 155 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

2.1 Per a l'adquisició de béns o drets l'Administració podrà concloure qualsevol 

contracte, típic o atípic. 

 

2.2 De conformitat amb l'article 9 de la LCSP, estan exclosos de l'àmbit d'aplicació 

de la norma, els contractes de compra-venda, donació, permuta, arrendament i altres 

negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i propietats 

incorporals tret que recaiguin sobre programes d'ordinador i hagin de ser qualificats 

com a contractes de subministrament o serveis, que tindran sempre el caràcter de 

contractes privats i es regiran per la legislació patrimonial. 

 

La legislació patrimonial a la qual hem de remetre'ns és a la legislació patrimonial 

catalana i, amb caràcter específic, a l'article 206.3 del TRLMRLC, en concordança amb 

l'article 30 del RPEL. 

 

De conformitat amb l'article 30 del RPEL, l'adquisició de béns a títol onerós requereix 

el compliment de les normes sobre contractació dels ens locals. 

 

D'acord amb la remissió que efectua la legislació patrimonial seran aplicables a 

aquest contracte, les normes de preparació dels contractes, contingudes 

essencialment als articles 115 a 130 de la LCSP i les normes generals d'adjudicació 

dels contractes, contingudes essencialment als articles 131 a 155 de la LCSP. 

 

Així mateix, resultaran aplicables les disposicions relatives a l'ús de mitjans 

electrònics contingudes en les Disposicions addicionals 15, 16 i 17, de manera que 

les notificacions es realitzaran mitjançant adreça electrònica habilitada o mitjançant 

compareixença electrònica i la presentació d'ofertes es durà a terme utilitzant mitjans 

electrònics. 

 

2.3 De conformitat amb l'article 206.3 del TRLMRLC, l'adquisició de béns i drets 

patrimonials a títol onerós requereix:  

 

a) El compliment de les normes sobre contractació de béns i drets de patrimoni 

local. 

  

b) En el cas dels béns immobles o de drets sobre aquests béns, la valoració 

pericial d'un tècnic o tècnica local. Pot realitzar-se l'adquisició directa de béns 

immobles si ho requereixen les peculiaritats dels béns, les necessitats del 

servei a satisfer o les limitacions del mercat immobiliari. En tals casos, es 

requereix l'informe previ del departament competent en matèria 

d'Administració local si el valor dels béns excedeix els 100.000 euros. 

L'informe ha d'emetre's en un termini de vint dies. En els altres casos, ha 

d'incorporar-se l'informe previ del secretari o secretària de l'entitat local. Pot 



 
 
 
 

realitzar-se l'adquisició directa en el supòsit d'extrema urgència, previ informe 

del secretari o secretària de l'entitat local, amb l'acreditació d'aquesta situació. 

 

c) En el cas de valors mobiliaris, l'informe previ del departament competent 

en matèria d'economia i finances. L'informe ha d'emetre's en un termini de 

vint dies. 

 

El bé en qüestió, una finca classificada com a sòl no urbanitzable a l’est del nucli urbà 

del Morell, entre aquest i el talús de l’autovia A-27, té diverses peculiaritats que la 

fan apta per a ser adquirida. L’afectació del Pla Parcial del Camp de Tarragona, que 

defineix aquest espai dins el sòl de preservació de corredors d’infraestructures. 

D’altra banda, l’afectació física de l’autovia A-27, que en aquesta zona passa 

atalussada a uns 7 metres d’alçada respecte el nivell del carrer Molí, esdevé una 

barrera física al creixement del nucli urbà cap aquesta zona. 

 

La zona est del nucli urbà es troba delimitada per les xarxes viària i ferroviària, i 

esdevé un àmbit sense marge per créixer, ja que les directrius tant del Pla Territorial 

Parcial com de les Normes Subsidiàries dibuixen sempre el creixement urbà cap a 

l’oest del municipi. 

 

Així doncs, aquest espai, entre el final dels carrers i el talús de l’autovia, residual i 

sense ús en l’actualitat, esdevé un lloc d’oportunitat per tal de fer créixer i completar 

un espai verd urbà/periurbà que recorri el límit entre els termes municipals del Morell 

i la Pobla de Mafumet. 

 

Aquest cinturó relligaria el parc del CAP amb el parc de l’Estació i finalment 

desembocaria en aquesta finca, essent tot ell un espai de recorregut i lleure i una 

barrera vegetal a l’autovia A-27 i les químiques. 

 

Al seu torn, la finca en qüestió podria tenir el caràcter de zona verda, arbrada, amb 

elements esportius i saludables, i actuar com a pulmó verd de la zona d’eixample 

antic que formen els carrers Catalunya, Orient i Vallgornera. 

 

D’altra banda, la posició de la nau municipal en la parcel·la adjacent, és un altre 

factor que es suma a la idoneïtat de l’adquisició, ja que la seva compra permetria 

una possible ampliació de l’àmbit de la nau, tant de la part construïda com de l’espai 

exterior d’emmagatzematge. 

 

Pel que fa a les limitacions del mercat immobiliari, no existeix cap terreny a tocar del 

nucli urbà del Morell, que tingui superfícies semblants i que reuneixi les 

característiques de la finca de referència. 

 

Les úniques finques adjacents al nucli urbà i actualment de caràcter agrícola les 

trobaríem a l’extrem oest del municipi, al nord de la carretera de Reus, però malgrat 

ser de superfícies semblants, es troben classificades com a sòl urbanitzable pendent 

de desenvolupament.  

 

Així, queda motivada l’adquisició directa de conformitat amb l’article 206.3.b) del 

TRLMRLC. 

 

2.4 Vista la proposta de contracte de compra-venda, el tenor literal de la qual és el 

següent: 



 
 
 
 
 

CONTRACTE DE COMPRA-VENDA 

 
Al Morell, sent el dia de la signatura electrònica. 

 

REUNITS 

 

D’UNA PART, el Sr. ELOI CALBET FERRAN com a Alcalde - President de 

l’Ajuntament del Morell. 

 

I D’ALTRA PART,  el Sr. SANTIAGO VALLDOSERA MORENO, amb DNI ________ 

que obra en nom i representació d’ESPLUGA CONFORT, S.L. amb NIF B-

43.303.049. 

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíproca capacitat legal per contractar 

i obligar-se, i de les seves voluntats. 

 

EXPOSEN 

 

PRIMER.- ESPLUGA CONFORT, S.L. és propietària de la següent finca: 

 

“URBANA.- PIEZA DE TIERRA o PORCIÓN DE TERRENO sito en término de el 

Morell, en la antiguamente partida La Coma; actualmente, tanto a efectos 

catastrales como municipales, con frente a LG MAS MOSET, 0619. Tiene una 

superficie de DIEZ MIL CIENTO VEINTINUEVE METROS CUADRADOS, y LINDA, 

según título: al Norte, con la via férrea de los directos; al Sur, con finca de 

Mercedes Gomis, con la de José Cortés y con la calle de Angel Guimerá y, además, 

con finca de Manuel Palau; al Este, con dicha via férrea y con finca de José 

Valldosera; y al Oeste, con la calle Prat de la Riba. Es la parcela 19, poligono 6. 

Hoy en día linda con el Ayuntamiento de El Morell, y con la parcela de suelo LG 

Mas Moset, 620. Tiene la referencia catastral numero 0217101CF5601E0001XY.” 

 

Inscrita al Registre de la Propietat número 3 de Tarragona, al Tom 2317, Llibre 

80, foli 90, finca número 1225. 

 

La seva referència cadastral és 0217101CF5601E0001XY. 

 

SEGON.- L’Ajuntament del Morell està interessat en adquirir aquesta finca per tal 

de fer créixer i completar un espai verd urbà/periurbà que recorri el límit entre els 

termes municipals del Morell i la Pobla de Mafumet. Aquest cinturó relligaria el 

parc del CAP amb el parc de l’Estació i finalment desembocaria en aquesta finca, 

essent tot ell un espai de recorregut i lleure i una barrera vegetal a l’autovia A-27 

i les químiques. Al seu torn, la finca en qüestió podria tenir el caràcter de zona 

verda, arbrada, amb elements esportius i saludables, i actuar com a pulmó verd 

de la zona d’eixample antic que formen els carrers Catalunya, Orient i Vallgornera. 

 

TERCER.- Ambdues parts estan interessades en efectuar una compra-venda 

sobre aquesta finca. 

 

I, per tot això, 

 

ACORDEN 

 
I.- Que ESPLUGA CONFORT, S.L., es compromet a entregar la plena propietat, 

amb drets, usos i serveis, de la finca abans esmentada i descrita en l’expositiu 1. 



 
 
 
 

 

II.- Que l’AJUNTAMENT DEL MORELL, es compromet a pagar la quantia de 

51.293,11 € (CINQUANTA-UN MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB 

ONZE CÈNTIMS D’EURO), exempt d’IVA. 

 

III.- Elevar a públic aquest contracte en el Registre de la Propietat 3 de Tarragona 

en un termini màxim de dos mesos des de la seva signatura. 

 

IV.- No establir cap altra compensació ni contraprestació a favor de cap de les 

dues parts. 

 

 

Estan ambdues parts conformes, signen el present document per mitjans 

electrònics. 

 

L’Alcalde 

 

 

Eloi Calbet Ferran 

El representant d’Espluga Confort, S.L. 

 

 

Santiago Valldosera Moreno 

 

 

Davant meu, 

El Secretari 

 

 

Xavier Tardiu Bonet 

 

 
Document signat electrònicament 

 

3. Acords 

 

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

 

Primer.- Aprovar l’adquisició directa del terreny situat al terme municipal del Morell, 

partida la Coma, polígon 6, parcel·la 19, inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 

de Tarragona, al tom 2172, llibre 69, foli 60, finca 1225. 

 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 

2020/6/151/60000/01 del pressupost de l’Ajuntament del Morell per l’exercici 2020. 

 

Tercer.- Comunicar aquests acords als Serveis Territorials del Departament de 

Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

 

Quart.- Anotar la present operació jurídica a l'inventari municipal de béns a l'efecte 

d'actualitzar-lo, d'acord amb l'article 102 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel 

qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, un cop perfeccionada la 

compra-venda.  

 

Cinquè.- Facultar l'Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament, subscrigui 

els documents públics o privats que siguin necessaris en ordre a l'execució de 

l'acordat anteriorment i especialment per formalitzar-lo en escriptura pública.  

 

Sisè.- Notificar el present acord a les parts interessades als efectes oportuns. 



 
 
 
 
 

14. Aprovació, si escau, del pagament al Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les obligacions derivades del 

conveni de col·laboració per a la compra dels dispositius tecnològics 

necessaris per a l'alumnat. 

 

Identificació de l’expedient: Conveni de col·laboració amb el Departament 

d’Educació per a la compra dels dispositius tecnològics necessaris per a l’alumnat 

 

Número d’expedient: 455/2020 

Tràmit: proposta d’aprovació  

 

Antecedents.  

 

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

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

pròrrogues fins a la data present. D’entre les mesures adoptades per pal·liar els 

efectes de la pandèmia i combatre’n la seva propagació s’ha decretat el tancament 

dels centres educatius.  

 

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

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

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

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

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

 

A tal efecte, la Junta de Govern Local en sessió de data 19 de maig de 2020 va 

aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament 

d'Educació per a la compra dels dispositius tecnològics necessaris per a l'alumnat.  

 

Vist l’informe d’intervenció número 4/2020 de data 18 de juny de 2020 de fiscalització 

que consta a l’expedient.  

 

Fonaments de Dret.  

 

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

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

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

d’ensenyament. 

 

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

el contingut dels convenis administratius.  

 

És per tot això que la Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents 

ACORDS:  

 

PRIMER.- Aprovar fer efectiu el pagament de la quantitat de 2.500 € al Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les obligacions 

derivades del conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament 

d'Educació per a la compra dels dispositius tecnològics necessaris per a l'alumnat, 

aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 19 de maig de 2020.  

 



 
 
 
 
SEGON.- Notificar el present acord als interessats i als serveis econòmics de la 

Corporació. 

 

15. Aprovació, si escau, de la relació de factures remesa 19. 

 

Vista la relació de factures número 19. 

 

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. 

 

De conformitat amb el que disposen els articles 71 a 73 de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, General Tributària i els articles 55 a 59 del Reial Decret 939/2005, de 29 

de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació, tant en període 

voluntari com en període executiu, podran extingir-se total o parcialment per 

compensació amb els crèdits reconeguts per la Hisenda Pública a favor del deutor en 

virtut d’un acte administratiu. 

 

La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari, sent obligatòria 

la declaració de la compensació quan els deutes tributaris es trobin en període 

executiu. L’article 73 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 

estableix l’obligació de l’Administració Tributària de compensar d’ofici els deutes 

tributaris que es troben el període executiu. En el mateix sentit s’expressa l’article 

58 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general 

de recaptació. 

 

Vist l’Informe d’intervenció número 9/2020 de 30 de juny de 2020. 

 

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

 

PRIMER.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació de la relació de factures 

número 19 per import de 134.768,49€. 

 

SEGON.- Vist que existeix deute tributari a favor de l’Ajuntament del Morell pendents 

dels proveïdors que es detallen a continuació 

 

Tercer Concepte Import deute Import 
factura/es 

Import 
pagar 

LA CUINA DE LA DORI 
S.L 

Aigua (rebut 1952007234) 
Aigua (rebut 1952007577) 

433,60€ 32,20€ 0€ 

CONSTRUCCIONS 
SOLIDITY 2011, SL 

Obra menor (rebut 2074000017) 75,57€ 6.811,03€ 6.735,46€ 

SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

Aigua (rebut 1952008049) 96,62€ 104,52€ 104,52€ 

CAIXABANK, SA Obra major (rebut 1974000067) 12.449,58€ 9,68€ 9,68€ 

 

Atès que actualment les factures de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, 

S.A. i Caixabank, SA estan domiciliades no es compensaran aquests deutes i es 

procedirà a solucionar-ho per properes relacions de factures. 



 
 
 
 
 

TERCER.- Compensar els deutes existents detallats al segon punt i efectuar el 

pagament de la relació de factures per un import final de 134.660,72€. 

 

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

 
RELACIÓ DE FACTURES 19 

Núm. Ope. NIF. Raó social 
interessat 

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

2020003259 B55552723 
CONSTRUCCIONS 
SOLIDITY 

63/2020 3 459 21000 5.647,47 

2020003260 B55552723 
CONSTRUCCIONS 
SOLIDITY 

64/2020 3 459 21000 1.163,56 

2020003261 A82018474  
TELEFONICA DE 
ESPAÑA, 

60E0R5000619 1 920 22200 -136,03 

2020003309 A17374547  
HERMES 
COMUNICACIONS, 

2223 16 334 22602 79,86 

2020003310 A82018474  
TELEFONICA DE 
ESPAÑA, 

60E0R5000620 1 920 22200 -120,70 

2020003311 A82018474  
TELEFONICA DE 
ESPAÑA, 

60-E098-011280 1 920 22200 32,68 

2020003312 A82018474  
TELEFONICA DE 
ESPAÑA, 

60-E098-011279 1 920 22200 343,16 

2020003313 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006336 1 920 22707 99,90 

2020003314 39887063A 
POBLADO 
MONTAGUT, LAIA 

2020/011 1 920 22707 2.014,00 

2020003315 39889159Y 
BILBAO ARESTÉ, 
IKER 

000036 1 920 21200 149,80 

2020003316 B96995469 CELESTE-TEL S.L. 5 1 920 22706 1.113,20 

2020003317 S5800004CT 
ENTITAT 
AUTÒNOMA DEL 

A/2003824 1 920 22603 218,40 

2020003318 S5800004CT 
ENTITAT 
AUTÒNOMA DEL 

A/2003823 1 920 22603 327,60 

2020003319 S5800004CT 
ENTITAT 
AUTÒNOMA DEL 

A/2003782 1 920 22603 218,40 

2020003320 S5800004CT 
ENTITAT 
AUTÒNOMA DEL 

A/2003783 1 920 22603 327,60 

2020003321 S5800004CT 
ENTITAT 
AUTÒNOMA DEL 

A/2003785 1 920 22603 327,60 

2020003322 S5800004CT 
ENTITAT 
AUTÒNOMA DEL 

A/2003822 1 920 22603 218,40 

2020003323 B55661201 
PODOLOGIA 
PINTO PAZ, SL 

21 11 231 22611 195,00 

2020003324 39732142X 
BAIGET LÓPEZ, 
SERGI 

034 4 342 21205 5.165,13 

2020003325 39649642B 
SARRIO 
MARTINEZ 
SALVADOR 

13 4 342 21205 2.459,14 

2020003326 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006347 4 342 22622 108,90 



 
 
 
 

2020003327 39726367P 
NADAL 
FERNANDEZ, 
ALBERT 

96 14 171 21209 272,86 

2020003328 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006341 2 326 22612 24,20 

2020003329 39715255M 
MENA PALOMO, 
IÑAKI 

2020/396 7 311 21905 516,07 

2020003330 39875376T 
REYES LIMA 
ANTONIO 

1 7 311 62310 1.239,04 

2020003331 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006313 1 920 22707 36,30 

2020003332 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006365 1 920 22707 145,20 

2020003333 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006352 1 920 21207 72,60 

2020003334 B43349885 LOMPAL, S.L.U. 2000566 3 920 22110 5.621,18 

2020003335 B43461417  
AUTOTER 
2000,S.L. 

20200645 3 920 21300 463,48 

2020003336 B43461417  
AUTOTER 
2000,S.L. 

20200549 3 920 21300 103,85 

2020003337 B43349885 LOMPAL, S.L.U. 2000186 3 920 22110 907,50 

2020003338 B43825199 
OFIGRAFIC 
SERVEIS PER 

2004339 1 920 22000 145,43 

2020003339 39903808G 
POUGET LOPEZ, 
SERGI 

27 14 171 21002 280,72 

2020003340 39726367P 
NADAL 
FERNANDEZ, 
ALBERT 

99 14 171 21002 167,11 

2020003341 39726367P 
NADAL 
FERNANDEZ, 
ALBERT 

100 14 171 21002 545,47 

2020003342 39726367P 
NADAL 
FERNANDEZ, 
ALBERT 

101 3 459 21001 907,50 

2020003343 B43804988 ELEVA RENT, SLU 0000021222 3 459 21000 1.452,00 

2020003344 39899710T 
BARBERA 
MAGANO, LLUIS 

485 14 171 21002 943,80 

2020003345 39899710T 
BARBERA 
MAGANO, LLUIS 

484 14 171 21002 1.524,60 

2020003364 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0239467 3 326 22100 -31,87 

2020003396 B43972918 
SERAS QUIMCS, 
S.L. 

493 3 920 22110 181,50 

2020003397 B63768550 
HAPPYLUDIC 
PLAYGROUND 

20200515 6 920 62501 6.676,78 

2020003398 B43755586 LAGUPRES, SL A20000110 3 459 21001 726,00 

2020003399 B29225687 
QUÍMICA 
INDUSTRIAL 

0135788 3 459 21001 1.785,05 

2020003400 A43501352 TQ TECNOL, S.A. FV2013703 3 920 21904 303,04 

2020003401 B98119902 
TECNOLOGIAS 
RENOVADAS 

200101 3 920 21904 378,13 



 
 
 
 

2020003429 A83052407  
SOCIEDAD 
ESTATAL 
CORREOS 

4002862723 1 920 22200 104,52 

2020003430 B43884246 CONFI MAIL, S.L. 200144 1 920 22707 296,12 

2020003431 B43884246 CONFI MAIL, S.L. 200136 1 920 22707 296,12 

2020003432 B43884246 CONFI MAIL, S.L. 200135 1 920 22707 453,42 

2020003433 39889159Y 
BILBAO ARESTÉ, 
IKER 

000039 1 920 22707 145,20 

2020003434 B70436720 
MN PROGRAM 
HOLDING, SL 

21 11 231 22611 1.016,40 

2020003435 B60989233  PLANA FABREGA FPSEG2000283 11 231 21202 70,18 

2020003436 A41810920  
VIVA AQUA 
SERVICE SPAIN 

T201028213 11 231 22611 76,71 

2020003437 B60989233  PLANA FABREGA FPSEG2000281 8 330 21210 70,18 

2020003438 A41810920  
VIVA AQUA 
SERVICE SPAIN 

T201028220 8 330 22618 20,03 

2020003439 77784888S 
LÓPEZ REVERTÉ 
DAVID 

10/20 1 920 22706 2.077,60 

2020003440 A43795442 
GESTIÓN 
INGENIERÍA Y 

450 4 342 63200 2.273,59 

2020003442 39862671Z 
VIRGILI 
ARMENGOL 
ANTONI 

20/04 11 231 22611 179,77 

2020003443 39862671Z 
VIRGILI 
ARMENGOL 
ANTONI 

20/03 11 231 22611 884,88 

2020003444 39726367P 
NADAL 
FERNANDEZ, 
ALBERT 

97 14 171 21209 1.056,94 

2020003445 B43464205  TALLERS PARES 00262 4 342 22622 95,49 

2020003446 B60989233  PLANA FABREGA FPSEG2000284 4 342 21205 70,18 

2020003447 A41810920  
VIVA AQUA 
SERVICE SPAIN 

T201028216 2 326 22612 34,09 

2020003448 B60989233  PLANA FABREGA FPSEG2000282 2 326 21201 70,18 

2020003449 B60989233  PLANA FABREGA FPSEG2000288 2 323 21204 70,18 

2020003450 A58093816 
PMC GRUP 1985, 
SA 

27983 1 920 22000 98,92 

2020003451 A43047521 
SUMINISTROS 
QUERALT, S.A 

2079980 3 920 22110 292,22 

2020003452 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006376 1 920 22000 44,00 

2020003453 39715255M 
MENA PALOMO, 
IÑAKI 

2020/398 7 311 62906 324,28 

2020003454 39715255M 
MENA PALOMO, 
IÑAKI 

2020/395 1 920 22617 210,54 

2020003455 B43382316 
MUNDIAL 
IMPORT 

9904800 1 920 22617 1.497,38 

2020003456 U67273987 
GIROCOPI, 
SLSISTEMES D' 

2020/S/838 1 920 22000 78,07 

2020003457 B55624506 
NOVELEC BAIX 
CAMP, S.L. 

1200500363 3 920 21904 698,51 



 
 
 
 

2020003458 B55552723 
CONSTRUCCIONS 
SOLIDITY 

69/2020 5 164 21208 1.307,50 

2020003459 B55624506 
NOVELEC BAIX 
CAMP, S.L. 

1200500364 3 920 21904 450,62 

2020003460 A41810920  
VIVA AQUA 
SERVICE SPAIN 

T201028210 5 164 21212 13,95 

2020003461 A41810920  
VIVA AQUA 
SERVICE SPAIN 

T201028218 4 342 22622 13,81 

2020003468 A41810920  
VIVA AQUA 
SERVICE SPAIN 

T201028212 1 920 22617 27,61 

2020003469 A41810920  
VIVA AQUA 
SERVICE SPAIN 

T201028225 1 920 22617 55,08 

2020003470 A41810920  
VIVA AQUA 
SERVICE SPAIN 

T201028226 1 920 22617 76,73 

2020003471 B43464205  TALLERS PARES 00264 17 132 22104 238,68 

2020003472 B43464205  TALLERS PARES 00263 3 920 21904 44,43 

2020003473 P4300002E 
CONSORCI  
D'AIGÜES DE 

200515 3 920 22101 8.908,35 

2020003474 B60989233  PLANA FABREGA FPSEG2000295 1 920 21200 79,26 

2020003475 B43486620  PINT EXPRESS, S.L. 200178 3 920 21904 24,55 

2020003476 B60989233  PLANA FABREGA FPSEG2000280 5 164 21212 75,82 

2020003477 B60989233  PLANA FABREGA FPSEG2000285 3 459 21000 70,18 

2020003478 B60989233  PLANA FABREGA FPSEG2000287 1 920 21200 70,18 

2020003479 B60989233  PLANA FABREGA FPSEG2000286 3 459 21000 70,18 

2020003480 39903808G 
POUGET LOPEZ, 
SERGI 

28 3 459 21001 2.613,60 

2020003481 39726367P 
NADAL 
FERNANDEZ, 
ALBERT 

98 5 164 21212 227,24 

2020003482 A82741067 
COMPAÑIA 
ESPAÑOLA DE 

5603181926 14 171 21002 4.466,49 

2020003484 A43501352 TQ TECNOL, S.A. FV2014545 14 171 21002 229,83 

2020003485 A82009812 
ORANGE 
ESPAGNE SAU 

A100149034680620 1 920 22200 1.369,00 

2020003486 74722070S 
TRAMONTOZZI 
RUBIÑO, 

216 91 912 22601 500,01 

2020003487 B55594246 
GESTART EVENTS, 
S.L 

2020/022 11 231 22609 1.210,00 

2020003488 77287179A 
NADAL VIÑETA, 
ROSER 

052020 91 912 22601 1.455,69 

2020003489 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006398 2 323 22613 36,30 

2020003490 B43987098 
GUIVERNAU 
EQUIPOS 

00132049 2 323 22613 57,25 

2020003491 B43887629 
PREVENACTIVA, 
S.L.U. 

F20-071097 1 920 22707 3.415,28 

2020003492 B55553325 
BARBERA 
MARTINEZ 
NETEGES 

20421 1 920 21200 348,48 

2020003493 39903808G 
POUGET LOPEZ, 
SERGI 

29 14 171 21002 605,00 



 
 
 
 

2020003494 39903808G 
POUGET LOPEZ, 
SERGI 

30 14 171 21002 242,00 

2020003495 G66506056 
ASSOCIACIÓ 
PLATAFORMA 

Q, 24-20 8 334 22635 220,00 

2020003512 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PMR001N0246490 3 920 22102 131,60 

2020003513 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PMR001N0246491 3 920 22102 313,18 

2020003516 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006396 1 920 63602 99,22 

2020003521 B43121144  EL VALLENC, S.L. 2002000546 1 920 22001 555,09 

2020003522 B65466997 
COMERCIA 
GLOBAL 
PAYMENTS 

9249938 1 934 35900 6,07 

2020003523 B43121144  EL VALLENC, S.L. 2000920275 1 920 22001 101,40 

2020003524 S5800004CT 
ENTITAT 
AUTÒNOMA DEL 

A/20200004363 1 920 22603 218,40 

2020003525 B43121144  EL VALLENC, S.L. 2000920264 1 920 22001 101,40 

2020003526 A08663619 CAIXABANK, S.A. 011468833 1 934 35900 7,26 

2020003527 A08663619 CAIXABANK, S.A. 011468834 1 934 35900 2,42 

2020003528 B58027806  
EDICIONS LA 
TERRA, S.L. 

000189 1 920 22001 33,00 

2020003529 A50878842 
ESPUBLICO 
SERVICIOS PARA 

202009785 1 920 22707 606,56 

2020003530 A80907397  
VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U 

CI0916347082 1 920 22200 1.332,25 

2020003531 39724979T 
ZAMORA 
SOLANES, 
MÓNICA 

19/138 11 231 22611 419,24 

2020003532 39862671Z 
VIRGILI 
ARMENGOL 
ANTONI 

20/06 11 231 22611 428,49 

2020003533 A43651363 
SERVEIS 
ANTIPLAGUES, 

200727 7 311 21905 72,60 

2020003534 B73296063 
SERHUMAN 
GESTIÓN Y 

402443 11 231 22611 110,00 

2020003535 B43833441 
DIPROQUIM 
PENEDÈS, S.L. 

000971 4 342 22622 169,40 

2020003536 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006418 4 342 22622 49,20 

2020003537 B43429133  CALVO B.P.A., S.L. 90309 4 342 21205 84,07 

2020003538 39716126W 
GASULL 
MORALES, MARTÍ 

058 8 330 22623 296,80 

2020003540 B43083179 ESTIVILL SERV. 6132 1 920 22707 2.778,16 

2020003541 B55574313  
G.S.OFIMÀTICA, 
S.L. 

00249913 2 323 22613 147,62 

2020003542 B66284290 
VEHÍCULOS 
INTERVENCIÓN 

20 10 132 22641 1.388,48 

2020003543 A25530163 
GRIÑÓ ECOLOGIC, 
S.A. 

FVR2008425 14 171 21002 28,63 



 
 
 
 

2020003544 A25530163 
GRIÑÓ ECOLOGIC, 
S.A. 

FVR2008426 3 459 21000 2.103,07 

2020003545 A08066896  METALCO, S.A. FAC54676 3 920 21300 280,72 

2020003546 B55624506 
NOVELEC BAIX 
CAMP, S.L. 

1200600153 3 920 21904 113,74 

2020003547 39862671Z 
VIRGILI 
ARMENGOL 
ANTONI 

20/05 1 920 22617 30,39 

2020003549 40851547M 
GUASCH HUGUET, 
ANTON 

200093 1 920 21200 110,74 

2020003550 B43382316 
MUNDIAL 
IMPORT 

9904802 1 920 22617 1.512,50 

2020003551 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006419 1 920 22707 72,60 

2020003552 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006411 1 920 22000 72,60 

2020003553 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006412 1 920 22707 72,60 

2020003554 39704089V 
ROVIRA SÁNCHEZ, 
ALBERT 

1 3 920 22110 
  

        1 920 22617 1.106,62 

2020003555 B43825199 
OFIGRAFIC 
SERVEIS PER 

2005194 1 920 22000 63,31 

2020003556 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006403 1 920 22000 63,60 

2020003558 39715255M 
MENA PALOMO, 
IÑAKI 

2020/401 1 920 21200 482,79 

2020003559 G43036185 
ASSOCIACIO DE 
FAMILIARS 

452 3 459 21001 1.917,85 

2020003560 B43635911  
LA CUINA DE LA 
DORI, 

1 1 912 22601 32,20 

2020003561 A43795442 
GESTIÓN 
INGENIERÍA Y 

447 4 342 63200 8.276,55 

2020003562 A43795442 
GESTIÓN 
INGENIERÍA Y 

450 14 171 21002 2.273,59 

2020003563 B55609473 
ARD 
STUDIOCLIMA Y 

02000158 11 231 21202 948,64 

2020003564 39861291Z 
AGUADO LAZO, 
JUAN 

2020/020 8 334 22619 514,25 

2020003565 B43393875 
GESTION CUATRO 
ESTUDIOS, 

98 1 920 22707 635,25 

2020003566 B43880764 
INFORMATICA 
MORELL, S.L. 

006410 1 920 22707 145,20 

2020003567 B55552723 
CONSTRUCCIONS 
SOLIDITY 

109/2020 4 342 21205 5.201,91 

2020003346 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PMR001N0219784 3 920 22100 246,22 

2020003347 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR008N0017990 3 920 22100 26,72 

2020003348 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR008N0017991 3 920 22100 33,73 



 
 
 
 

2020003349 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PNR001N0177810 3 920 22100 15,43 

2020003350 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0238082 3 920 22100 39,37 

2020003351 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0238083 3 920 22100 49,86 

2020003352 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PNR001N0179258 3 920 22100 465,79 

2020003353 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0239855 3 920 22100 810,18 

2020003354 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0240022 3 920 22100 127,87 

2020003355 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0240863 3 920 22100 260,20 

2020003356 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0239854 3 920 22100 544,89 

2020003357 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0240023 3 920 22100 155,47 

2020003358 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PNR001N0180345 3 920 22100 106,96 

2020003359 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0241312 3 920 22100 101,77 

2020003360 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0241332 3 920 22100 192,87 

2020003361 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0240021 3 920 22100 211,47 

2020003362 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0240025 3 920 22100 232,73 

2020003363 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0240862 3 920 22100 17,22 

2020003496 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PNR008N0008305 3 920 22100 16,03 

2020003497 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

SPR001N0207557 3 920 22100 40,14 

2020003498 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0255418 3 920 22100 21,94 

2020003499 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0256554 3 920 22100 232,53 

2020003500 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0256553 3 920 22100 350,20 

2020003501 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0255417 3 920 22100 424,32 

2020003502 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0250732 3 920 22100 324,32 

2020003503 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0250733 3 920 22100 399,92 

2020003504 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0250814 3 920 22100 674,27 

2020003505 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PMR001N0234507 3 920 22100 509,76 



 
 
 
 

2020003506 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0244978 3 920 22100 954,42 

2020003508 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0244980 3 920 22100 640,26 

2020003509 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0244979 3 920 22100 530,17 

2020003514 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0261904 3 920 22100 1.208,29 

2020003515 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0244981 3 920 22100 563,98 

2020003517 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PNR001N0198572 3 920 22100 208,41 

2020003518 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0265365 3 920 22100 824,13 

2020003519 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PNR001N0198573 3 920 22100 189,45 

2020003520 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0267858 3 920 22100 887,99 

2020003557 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SA 

PLR001N0270388 3 920 22100 148,54 

TOTAL RELACIÓ 19 134.768,49 

 

16. Dació de comptes de les regidories delegades. 

 

No se’n registren. 

 

17. Precs i preguntes. 

 

No se’n registren. 

 

 

El senyor alcalde aixeca la sessió a les 20:40 hores i d’ella s’estén la present acta del 

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

 

 

Document signat electrònicament 

 

 

 


