
 
 
 
 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL 

 

 

Identificació de la sessió: 

 

Núm.:   12/2020 

Data:   28 de juliol de 2020  

Caràcter:  Ordinari 

Hora d’inici:  12:00 hores 

Hora fi:  12:30 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. Mònica Casas Salvadó 

Sra. Rosa Maria Sánchez Pérez 

 

Presidència: Sr. Eloi Calbet Ferran  

 

Secretària accidental: Sra. Gemma Montserrat Guinovart 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

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

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

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

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

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

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

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

8. Aprovació, si escau, de l'acta de recepció obra vialitat zona esportiva. 

9. Aprovació, si escau, d’una concessió de nínxol del cementiri municipal. 

10. Aprovació, si escau, del padró del mes de juliol de 2020 dels rebuts de la Taxa 

de la Llar d’Infants del Morell. 

11. Aprovació, si escau, del padró del segon trimestre de 2020 dels rebuts de la 

Taxa per ocupació de la via pública amb parades de mercat. 

12. Aprovació, si escau, del padró del segon trimestre 2020 dels rebuts pel servei 

d'aigua, clavegueram i escombraries. 

13. Aprovació, si escau, de la relació de factures número 20. 

14. Aprovació, si escau, de propostes de despesa. 

15. Dació de comptes de les regidories delegades. 

16. Precs i preguntes 

 

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: 353,99€ 

 

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 següents ACORDS: 

 

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

següents terminis de pagament: 
   

 

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT 
TOTAL A 
PAGAR 

05/08/2020 118,00€ 16,90€ 1,65€€ 136,54€ 
05/09/2020 118,00€ 16,90€ 1,65€€ 136,54€ 
05/10/2020 118,00€ 16,90€ 1,65€€ 136,54€ 



 
 
 
 
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: 340,32€ 

 

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 següents ACORDS: 

 

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

següents terminis de pagament: 
    

 

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

TERMINIS IMPORT 

FRACCIONAMENT 
RECÀRRECS INTERESSOS IMPORT 

TOTAL A 
PAGAR 

05/08/2020 113,44€ 19,44€ 2,32€€ 135,21€ 
05/09/2020 113,44€ 19,44€ 2,32€€ 135,21€ 
05/10/2020 113,44€ 19,44€ 2,32€€ 135,21€ 



 
 
 
 
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: 68,58€ 

 

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 següents ACORDS: 

 

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

següents terminis de pagament: 

 

  

 

  

TERMINIS IMPORT 
FRACCIONAMENT 

INTERESSOS IMPORT TOTAL A 
PAGAR 

05/08/2020 22,86€ 0,00€€ 22,86€ 
05/09/2020 22,86€ 0,02€€ 22,88€ 
05/10/2020 22,86€ 0,06€€ 23,02€ 



 
 
 
 
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. 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 26 de juny de 2010 i amb número d’entrada 

2020-E-RC-1022: 

 

Interessat:   ____________ 

Núm. d’expedient:  582/2020 

Obra:  pavimentació dels baixos i modificació del muntant de la porta 

del garatge 

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 582/2020 

Registre d’entrada 2020-E-RC-1022 de 26/06/2020 

Emplaçament Carrer _________ 

Referència cadastral 0118810CF____________   

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-1022, de data 26/06/2020, 
comunica que realitzarà obres de pavimentació dels baixos i modificació del muntant de la 

porta del garatge a l’immoble situat al carrer _______, amb referència cadastral 
0118810CF__________. 
 
DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 
- Instància. 
- Pressupost: 2.625 €. 
 

RÈGIM DEL SÒL 
La finca te la referència cadastral 0118810CF_________, es troba situada al carrer _______ i 
segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 277 m2 sobre una superfície de sòl de 

154 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 
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. 

 

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

 

El 09 de juliol de 2020, amb registre d’entrada 2020-E-RC-1106, la _____________, 

en representació de _______________, sol·licita llicència d’obres per a una 

instal·lació d’autoconsum amb energia a la coberta de l’immoble situat al carrer 

______________ del Morell 

 

El 20 de juliol de 2020, el Tècnic Municipal emet informe, el tenor literal del qual és 

el següent: 

 

 
Assumpte Llicència urbanística  

Expedient 676/2020 

Registre d’entrada 2020-E-RC-1106 de 09/07/2020 

Emplaçament Carrer __________ 

Referència cadastral 9519601CF__________ 

Sol·licitant _________ en representació de 
_______________ 

 
Ramon Gasull Barberà - Tècnic municipal 

emet el següent informe: 
DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 
La Sra. ____________, amb registre d’entrada número 2020-E-RC-1106, de data 09/07/2020, 
en representació del Sr. ________, sol·licita llicència d’obres per a una instal·lació 
d’autoconsum amb energia a la coberta de l’immoble situat al carrer _____________ i amb 
referència cadastral 9519601CF________. 
 

DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 
- “Memoria técnica de instalación de autoconsumo con energia fotovoltaica”, signat per 

l’Enginyer José luis Alonso Bartolomé, col·legiat 16.041-T pel col·legi d’enginyers 
tècnics industrials de Tarragona. 

- Estudi bàsic de seguretat i salut. 

- Full d’assumeix de la direcció facultativa. 
 

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

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



 
 
 
 
Documents: complets o suficients. 

Pressupost d’execució material: 2.275,25 €. 
 
RÈGIM DEL SÒL 
La finca te la referència cadastral 9519601CF______, es troba situada al carrer __________ i 
segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 396 m2 desenvolupada en soterrani, 
planta baixa i planta pis sobre una superfície de sòl de 520 m2. 
L’ús de l’edifici és residencial, concretament habitatge unifamiliar aïllat. 

Planejament territorial 
▪ Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 12/01/2010, i 
publicat a efectes d’executivitat al DOGC 5559 de 3/2/2010. 
Planejament urbanístic 
▪ Text Refós de les Normes Urbanístiques del planejament general del municipi del Morell, 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de 4 de maig de 2006 

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

▪ D’acord amb el TR NNSS la finca en qüestió està classificada en sòl urbà i qualificada amb la 
clau 5a – Ciutat jardí Extensiva.  
 
INFORME TÈCNIC 
Normativa municipal: 
El projecte presentat compleix amb els paràmetres de condicions de l’edificació establerts en 

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

 

Fonaments de dret 

 

Vist l’article 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

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

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

Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya. 

 

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

delegada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament. 

 

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

 

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

energia a la coberta de l’immoble situat al carrer ________ i amb referència cadastral 

9519601CF__________. 

 

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

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

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

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

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

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

aquesta llicència comportarà l’inici del corresponent expedient de disciplina 

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

inspecció dels Serveis Tècnics Municipals i a qualsevol condicionament que aquests 



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

de l’obra. 

 

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

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

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

abans de l'inici de les obres. 

 

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

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

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

planejament vigent i les ordenances. 

 

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

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

condicions que es precisaren per al seu inici.  

 

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

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

demanar la corresponent llicència. 

 

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

prèviament l'oportuna llicència municipal. 

 

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

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

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

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

queden incloses en la llicència. 

 

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

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

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

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

integritat del trànsit de vianants i vehicles. 

 

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

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

serveis tècnics municipals. 

 

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

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

 

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

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

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

clavegueram públic. 

 

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

i conduïdes a la xarxa de clavegueram públic. 

 



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

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

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

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

ha de sol·licitar l'interessat. 

 

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

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

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

 

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

resguard acreditatiu. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

€: vint-i-quatre mesos. 

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

 

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

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

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

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

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

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

nova llicència si es pretén continuar executant les obres. 

 

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

ser dirigides pels tècnics competents.  

 

14a.– L’horari autoritzat d’execució de les obres queda comprès entre les 08:00 i les 

20:00 hores de dilluns a dissabte no festius. 

 

15a.- Totes les obres subjectes a llicència municipal tindran col·locada la cartellera 

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

subjecta a taxa, des de l’inici dels treballs fins a l’acabament. Es col·locarà 

preferentment sobre la tanca d’obra al costat de la porta d’accés a l’obra o en un 

punt de fàcil visió. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 



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

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

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

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

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

d’intervenir en aquestes operacions. 

 

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

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

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

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

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

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

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

gestió dels residus de construcció i demolició. 

 

19a.- Queda expressament prohibit: 

 

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

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

de sortir rectes pels terrats. 

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

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

de façana. 

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

tanques i similars. 

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

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

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

existeixi cap altra solució constructiva degudament autoritzada per 

l’Ajuntament que impedeixi aplicar aquesta condició. 

 

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

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

així com a les xarxes de serveis públics. 

 

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

prèvia autorització municipal. Les connexions hauran de ser inspeccionades pels 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

tercers. 

 

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



 
 
 
 
 

TERCER. Notificar al titular i als interessats. 

 

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

 

El 07 de maig de 2020, amb registre d’entrada 2020-E-RC-799, la Sra. _________, 

sol·licita llicència d’obres per a una instal·lació d’autoconsum amb energia a la 

coberta de l’immoble situat a _________________ del Morell. 

 

La Junta de Govern Local de data 2 de juny acorda requerir a la senyora 

____________ perquè en el termini de deu dies hàbils presenti la documentació que 

manca, segons informe del tècnic municipal. 

 

El dia 26 de juny de 2020, amb registre d’entrada 2020-E-RC-1024, la interessada 

aporta la documentació que mancava. 

 

El 20 de juliol de 2020, el Tècnic Municipal emet informe, el tenor literal del qual és 

el següent: 

 

 
Assumpte Llicència urbanística  

Expedient 448_2020 

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

Emplaçament _____________ 

Referència cadastral 9319720CF____________   

Sol·licitant ____________ 

 
Ramon Gasull Barberà - Tècnic municipal 

emet el següent informe: 
 

DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ 
La Sra. ____________, amb registre d’entrada número 2020-E-RC-799, de data 07/05/2020, 
sol·licita llicència d’obres per a una instal·lació d’autoconsum amb energia a la coberta de 
l’immoble situat a _____________ i amb referència cadastral 9319720CF____________. 
 
DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD 

- Instància. 

- Memòria tècnica d’instal·lació fotovoltaica, signada per l’enginyer industrial Mario Díaz 
Fernández, col·legiat 12.196. 

- Estudi bàsic de seguretat i salut. 
 
TIPUS D’OBRA 
Requereix projecte subscrit per tècnic competent. 

 
PROJECTE 
Memòria tècnica. 

Estudi bàsic de seguretat i salut. 
Titulació tècnic redactor: Enginyer. 
Titulació tècnic director de l’obra: Enginyer. 
Documents: suficients. 

Pressupost d’execució material: 4.210,00 €. 
 
RÈGIM DEL SÒL 
La finca te la referència cadastral 9319720CF__________, es troba situada a ____________ 
i segons cadastre disposa d’una superfície construïda de 197 m2 desenvolupada en planta baixa 
i planta pis sobre una superfície de sòl de 172 m2.  



 
 
 
 
L’ús de l’edifici és residencial, concretament habitatge unifamiliar aparellat. 

Planejament territorial 
▪ Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 12/01/2010, i 
publicat a efectes d’executivitat al DOGC 5559 de 3/2/2010. 
Planejament urbanístic 
▪ Text Refós de les Normes Urbanístiques del planejament general del municipi del Morell, 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de 4 de maig de 2006 
i publicat a efectes d’executivitat al DOGC 4668, en data 4 de juliol de 2006 

▪ D’acord amb el TR NNSS la finca en qüestió està classificada en sòl urbà i qualificada amb la 
clau 4a – Cases amb pati en filera. 
  
INFORME TÈCNIC 
- Normativa municipal: 
El projecte presentat compleix amb els paràmetres de condicions de l’edificació establerts en 

el text refós de les NNSS. 

 
CONCLUSIONS 
El tècnic emet informe FAVORABLE a la sol·licitud presentada. 
 

 

Fonaments de dret 

 

Vist l’article 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

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

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

Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya. 

 

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

delegada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament. 

 

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

 

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

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

cadastral 9319720CF____________. 

 

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

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

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

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

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

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

aquesta llicència comportarà l’inici del corresponent expedient de disciplina 

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

inspecció dels Serveis Tècnics Municipals i a qualsevol condicionament que aquests 

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

de l’obra. 

 

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

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

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

abans de l'inici de les obres. 



 
 
 
 
 

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

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

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

planejament vigent i les ordenances. 

 

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

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

condicions que es precisaren per al seu inici.  

 

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

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

demanar la corresponent llicència. 

 

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

prèviament l'oportuna llicència municipal. 

 

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

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

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

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

queden incloses en la llicència. 

 

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

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

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

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

integritat del trànsit de vianants i vehicles. 

 

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

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

serveis tècnics municipals. 

 

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

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

 

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

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

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

clavegueram públic. 

 

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

i conduïdes a la xarxa de clavegueram públic. 

 

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

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

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

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

ha de sol·licitar l'interessat. 

 



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

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

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

 

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

resguard acreditatiu. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

€: vint-i-quatre mesos. 

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

 

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

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

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

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

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

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

nova llicència si es pretén continuar executant les obres. 

 

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

ser dirigides pels tècnics competents.  

 

14a.– L’horari autoritzat d’execució de les obres queda comprès entre les 08:00 i les 

20:00 hores de dilluns a dissabte no festius. 

 

15a.- Totes les obres subjectes a llicència municipal tindran col·locada la cartellera 

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

subjecta a taxa, des de l’inici dels treballs fins a l’acabament. Es col·locarà 

preferentment sobre la tanca d’obra al costat de la porta d’accés a l’obra o en un 

punt de fàcil visió. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

d’intervenir en aquestes operacions. 



 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

gestió dels residus de construcció i demolició. 

 

19a.- Queda expressament prohibit: 

 

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

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

de sortir rectes pels terrats. 

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

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

de façana. 

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

tanques i similars. 

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

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

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

existeixi cap altra solució constructiva degudament autoritzada per 

l’Ajuntament que impedeixi aplicar aquesta condició. 

 

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

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

així com a les xarxes de serveis públics. 

 

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

prèvia autorització municipal. Les connexions hauran de ser inspeccionades pels 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

tercers. 

 

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

 

TERCER. Notificar al titular i als interessats. 

 

8. Aprovació, si escau, de l'acta de recepció obra vialitat zona esportiva. 

 

En relació a l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat, de les 



 
 
 
 
obres d’urbanització de la vialitat de l’entorn de la zona esportiva del Morell 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 les obres 

d’urbanització de la vialitat de l’entorn de la zona esportiva del Morell, que a 

continuació es relacionen: 

 

Núm. Expedient 792/2018  

Obra contractada URBANITZACIÓ DE LA VIALITAT DE LA ZONA ESPORTIVA DEL 

MORELL  

Contractista  AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, NIF: A-85110294   

Preu d'adjudicació 475.183,55€ (IVA inclòs) 

Termini d'execució 6 mesos  

Acta de comprovació del replanteig  11 de març de 2019.  

Data d'inici de les 14 d'octubre de 2019. 

Termini de Garantia 60 mesos    

 

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

 

TERCER. Vista l’Acta de Recepció de les obres de data 6 de juliol 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 Recepció de les Obres d’urbanització de la vialitat de 

l’entorn de la zona esportiva del Morell de data 6 de juliol 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. 

 

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

 

9. Aprovació, si escau, d’una concessió de nínxol del cementiri municipal. 

 

Vista la sol·licitud presentada al Registre General de l’Ajuntament a data 

22/07/2020 i amb número d’entrada 1208, per la Sra. __________________, 

demanant la concessió d’un nínxol nou en segona fila. 

 

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

Reglament del patrimoni dels ens locals. 

 

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

Morell. 

 

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

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

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

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

 

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

competències delegades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament. 

 

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

 

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

cementiri municipal a favor de la ________________, inscriure aquesta concessió 

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

 

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

 

10. Aprovació, si escau, del padró del mes de juliol de 2020 dels rebuts de 

la Taxa de la Llar d’Infants del Morell. 

 

La regidoria delegada d'Ensenyament dona compte del padró dels rebuts de la Taxa 

de la Llar d'Infants del Morell del mes de juliol de 2020 per un import de 1.020,00 

euros. 

 

Vist l’art. 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’art. 

14.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar el padró dels rebuts del mes de juliol de 2020 de la Taxa de la 

llar d'infants del Morell 

 

https://gestiona-06.espublico.com/dossier.305


 
 
 
 

 

SEGON.- Exposar-lo al públic pel termini d’un mes. 

 

11. Aprovació, si escau, del padró del segon trimestre de 2020 dels rebuts 

de la Taxa per ocupació de la via pública amb parades de mercat. 

 

La regidoria delegada d’Hisenda dona compte del padró dels rebuts del segon 

trimestre de 2020 de la Taxa per ocupació de la via pública amb parades de mercat 

per un import de 582,40 euros. 

 

Vist l’art. 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’art. 14.c) 

del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar el padró dels rebuts del segon trimestre de 2020 de la Taxa per 

ocupació de la via pública amb parades de mercat 

 

SEGON.- Exposar-lo al públic pel termini d’un mes. 

 

12. Aprovació, si escau, del padró del segon trimestre 2020 dels rebuts pel 

servei d'aigua, clavegueram i escombraries. 

 

La regidoria delegada de Serveis dona compte del padró dels rebuts pel SERVEI 

D’AIGUA, CLAVAGUERAM I ESCOMBRERIES corresponent al 2n trimestre de 2020, 

per un import de 150.894,65€. 

 

Vist l’art. 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’art. 14.c) 

del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat els següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar el padró dels rebuts pel  SERVEI D’AIGUA, CLAVAGUERAM I 

ESCOMBRERIES corresponent al 2n trimestre de 2020,  en cobrament en voluntària 

entre el període del 17 d’agost al 10 de setembre de 2020. 

 

SEGON.- Exposar-lo al públic pel termini d’un mes. 

 

13. Aprovació, si escau, de la relació de factures número 20. 

 

Vista la relació de factures número 20. 

 

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

 

Vist informe d’ intervenció 32/2020 de 25 de Juliol de 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. 

 



 
 
 
 
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. 

 

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 20 per import de 126.008,02€. 

 

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 

Construccions Solidity Obra menor 2020/406 75,57 2.870,85€ 2.795,28€ 

 

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

pagament de la relació de factures per un import final de 125.932,45€. 

 

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

 

Núm. Ope. NIF. Raó social Núm. Fac. Exer. C.O. C.Fun. C. Eco. 
Import 

líquid 

2020004053 A81948077 ENDESA ENERGIA SA SPR001N0247435 2020 3 920 22100 29,1 

2020003974 48135611S SARMIENTO MARGOL, JESÚS 10 2020 16 330 22614 1.908,00 

2020003975 A17374547  HERMES COMUNICACIONS, 2502 2020 16 334 22602 79,86 

2020003976 A28007748  ALLIANZ COMPAÑIA DE 3925 2020 1 920 22400 291,58 

2020003977 A08663619 CAIXABANK, S.A. 11608628 2020 1 934 35900 3,63 

2020003978 G61436507 FEDERACIÓ DE MITJANS DE A42 2020 16 334 24001 217,8 

2020003979 B43987098 GUIVERNAU EQUIPOS 132185 2020 8 330 22618 164,44 

2020003980 S5800004CT ENTITAT AUTÒNOMA DEL A/20200004542 2020 1 920 22603 218,4 

2020003981 S5800004CT ENTITAT AUTÒNOMA DEL A/20200004791 2020 1 920 22603 218,4 

2020003982 39684469Q AMENÓS BASORA, JORDI 1 2020 8 330 22623 1.020,00 

2020003983 20028761Q FUSTER ESTEBAN, CÉSAR 2062 2020 8 330 21210 84,7 

2020003984 B43451897  ELECTRÒNICA MANEL, S.L. 1666 2020 13 338 22629 25 

2020003985 39903808G POUGET LOPEZ, SERGI 31 2020 14 171 21209 423,51 

2020003986 B43987098 GUIVERNAU EQUIPOS 132142 2020 2 326 22612 338,8 



 
 
 
 
2020003987 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 6425 2020 1 920 22707 36,3 

2020003988 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 6428 2020 1 920 22707 99,9 

2020003989 B65916223 ADO URBAN FORNITURE, S.L 855 2020 3 920 21904 137,44 

2020003990 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE 1668 2020 1 920 22103 931,6 

2020003991 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE 1670 2020 1 920 22103 532,62 

2020003992 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE 1671 2020 1 920 22103 315,72 

2020003993 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE 1672 2020 1 920 22103 400,1 

2020003994 B65675365 ARTIFEX 1715 2020 3 459 21001 10.769,10 

2020003995 B65675365 ARTIFEX 1716 2020 3 459 21001 1.328,61 

2020003996 39903808G POUGET LOPEZ, SERGI 32 2020 14 171 21002 756,25 

2020003997 20028761Q FUSTER ESTEBAN, CÉSAR 2063 2020 3 459 21001 150,34 

2020003998 20028761Q FUSTER ESTEBAN, CÉSAR 2064 2020 3 459 21001 227,48 

2020003999 P43000001 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 2020-3821 2020 1 920 22603 55 

2020004000 P43000001 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 2020-3488 2020 1 920 22603 55 

2020004001 P43000001 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 2020-2789 2020 1 920 22603 195 

2020004002 P43000001 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 20-2788 2020 1 920 22603 195 

2020004003 P43000001 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 2020-2894 2020 1 920 22603 55 

2020004004 P43000001 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 2020-2856 2020 1 920 22603 150 

2020004005 P43000001 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 2020-2792 2020 1 920 22603 195 

2020004006 P43000001 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 2020-2848 2020 1 920 22603 195 

2020004007 P43000001 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 2020-2979 2020 1 920 22603 55 

2020004008 P43000001 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 2020-3613 2020 1 920 22603 55 

2020004009 P43000001 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 2020-3566 2020 1 920 22603 55 

2020004010 20028761Q FUSTER ESTEBAN, CÉSAR 2066 2020 2 323 21203 133,4 

2020004011 20028761Q FUSTER ESTEBAN, CÉSAR 2065 2020 8 330 21210 464,99 

2020004014 A82009812 ORANGE ESPAGNE SAU A100150054420720 2020 1 920 22200 1.365,92 

2020004015 A82018474  TELEFONICA DE ESPAÑA, 60-F098-011311 2020 1 920 22200 9,43 

2020004016 A82018474  TELEFONICA DE ESPAÑA, 60-F098-011310 2020 1 920 22200 343,16 

2020004017 B61475257 LA VANGUARDIA 1,101E+09 2020 1 920 22001 125 

2020004018 B43496447  INICIATIVES DE TELEVISIÓ 2504 2020 16 334 22602 1.512,50 

2020004019 B55661201 PODOLOGIA PINTO PAZ, SL 27 2020 11 231 22611 215 

2020004020 B43884246 CONFI MAIL, S.L. 200173 2020 1 920 22707 453,42 

2020004021 Q0801175A ADMINISTRACIÓ OBERTA DE 29018 2020 1 920 22617 63,4 

2020004022 A43068972 DISTRIBUCIONS PASCUAL, 44 2020 11 231 22611 144,58 

2020004023 A41810920  VIVA AQUA SERVICE SPAIN T201035180 2020 11 231 22611 91,63 

2020004024 B43393875 
GESTION CUATRO 

ESTUDIOS, 
110 2020 1 920 22707 1.270,50 

2020004025 A43926682 TAMEDIAXA,S.A. 1538 2020 16 334 22602 629,2 

2020004026 A43083203 ARTS GRÀFIQUES RABASSA, 293 2020 1 920 22707 568,7 



 
 
 
 
2020004027 A43068972 DISTRIBUCIONS PASCUAL, 43 2020 11 231 22611 202,9 

2020004028 47705329V CIRERA GIRONÈS, MAR 2020/11 2020 1 920 22707 4.075,70 

2020004029 B43464205  TALLERS PARES 351 2020 11 231 22611 38,33 

2020004030 A43083203 ARTS GRÀFIQUES RABASSA, 294 2020 1 920 22707 568,7 

2020004031 B55580849 EBREMÈDIC SL 2020/251 2020 11 231 22611 31,82 

2020004032 A43083203 ARTS GRÀFIQUES RABASSA, 291 2020 1 920 22707 239,58 

2020004033 39715255M MENA PALOMO, IÑAKI 2020/409 2020 11 231 22625 562,95 

2020004034 A43651363 SERVEIS ANTIPLAGUES, 200960 2020 7 311 21905 1.854,33 

2020004035 A28229599 MAPFRE VIDA, S.A. 7,52E+19 2020 1 920 22400 2.784,08 

2020004036 39715255M MENA PALOMO, IÑAKI 2020/408 2020 11 231 22625 394,49 

2020004037 39677541B 
RODRÍGUEZ REVERTÉ, 

JOSEP 
78 2020 16 334 24002 363 

2020004038 F20025318  ORONA,S.COOP. 2,004E+09 2020 11 231 21202 244,48 

2020004039 39704695W RULL VALLVERDU DANIEL 2020021 2020 1 920 22707 1.367,40 

2020004040 A43049956  EMPRESA MUNICIPAL MIXTA 2,021E+09 2020 7 311 21905 106,48 

2020004041 A83052407  
SOCIEDAD ESTATAL 

CORREOS 
4,003E+09 2020 1 920 22200 94,96 

2020004042 F08226714  ABACUS, S.C.C.L. 9,03E+09 2020 11 231 22625 75,27 

2020004043 A08663619 CAIXABANK, S.A. 12779559 2020 1 934 35900 1,21 

2020004044 F08226714  ABACUS, S.C.C.L. 9,03E+09 2020 11 231 22625 86,99 

2020004045 39887063A POBLADO MONTAGUT, LAIA 2020/012 2020 1 920 22707 2.332,00 

2020004046 A41810920  VIVA AQUA SERVICE SPAIN T201035173 2020 11 231 22611 89,41 

2020004047 G43054279  CONSELL ESPORTIU DEL 9294 2020 11 231 22625 1.024,01 

2020004048 50416574E GARCÍA CRESPO FRANCISCO 1 2020 1 920 22707 366,33 

2020004049 39704695W RULL VALLVERDU DANIEL 2020022 2020 16 334 24001 127,2 

2020004050 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PMR001N0280106 2020 3 920 22102 422,82 

2020004051 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PMR001N0280105 2020 3 920 22102 116,45 

2020004052 B55514418 BLUE SAFETY, SL 33/20 2020 4 342 21205 8.129,99 

2020004054 B55514418 BLUE SAFETY, SL 35/20 2020 4 340 22616 188,76 

2020004057 B43464205  TALLERS PARES 349 2020 4 342 22622 245,19 

2020004059 39649642B 
SARRIO MARTINEZ 

SALVADOR 
14 2020 4 342 21205 1.623,46 

2020004062 B43594274 HIDROTUÏT S.L.U. 200942 2020 4 342 22622 447,19 

2020004065 F20025318  ORONA,S.COOP. 2,004E+09 2020 4 342 21205 244,48 

2020004067 A41810920  VIVA AQUA SERVICE SPAIN T201035177 2020 4 342 22622 13,81 

2020004069 B66284290 VEHÍCULOS INTERVENCIÓN 24 2020 10 132 22641 877,56 

2020004071 B65001893 DRAGCLIC, SL 784 2020 10 132 22641 304,56 

2020004073 39715255M MENA PALOMO, IÑAKI 2020/405 2020 2 323 22613 47,19 

2020004077 B43987098 GUIVERNAU EQUIPOS 132191 2020 2 323 22613 338,8 

2020004080 B43987098 GUIVERNAU EQUIPOS 132240 2020 2 323 22613 31,59 

2020004082 F20025318  ORONA,S.COOP. 2,004E+09 2020 2 323 21204 244,48 



 
 
 
 
2020004083 F20025318  ORONA,S.COOP. 2,004E+09 2020 2 323 21204 21,71 

2020004084 39704695W RULL VALLVERDU DANIEL 2020020 2020 2 326 22612 689 

2020004085 77784888S LÓPEZ REVERTÉ DAVID 13/20 2020 1 920 22706 2.289,60 

2020004086 B55552723 CONSTRUCCIONS SOLIDITY 117/2020 2020 3 459 21001 2.870,85 

2020004087 U67273987 GIROCOPI, SLSISTEMES D' 2020/S/1055 2020 1 920 22000 84,25 

2020004088 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 6437 2020 1 920 22707 72,6 

2020004089 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 6468 2020 1 920 22707 72,6 

2020004090 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 6478 2020 1 920 22707 72,6 

2020004091 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 6482 2020 1 920 22707 254,1 

2020004092 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 6486 2020 1 920 22707 290,4 

2020004093 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 6475 2020 1 920 63602 250,47 

2020004094 40851547M GUASCH HUGUET, ANTON 200108 2020 91 912 22601 274,67 

2020004095 B43825199 OFIGRAFIC SERVEIS PER 2005321 2020 1 920 22000 74,02 

2020004096 A43083203 ARTS GRÀFIQUES RABASSA, 292 2020 16 334 22602 450,12 

2020004097 A41810920  VIVA AQUA SERVICE SPAIN T201035186 2020 1 920 22699 78,45 

2020004098 A41810920  VIVA AQUA SERVICE SPAIN T201035185 2020 1 920 22699 55,08 

2020004099 A41810920  VIVA AQUA SERVICE SPAIN T201035170 2020 1 920 22699 13,95 

2020004100 A41810920  VIVA AQUA SERVICE SPAIN T201035172 2020 1 920 22699 27,61 

2020004102 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 6470 2020 1 920 63602 2.461,67 

2020004103 39903808G POUGET LOPEZ, SERGI 33 2020 14 171 21002 1.397,16 

2020004104 39726367P NADAL FERNANDEZ, ALBERT 103 2020 3 459 21001 118,58 

2020004105 39726367P NADAL FERNANDEZ, ALBERT 105 2020 14 171 21002 291,14 

2020004106 39726367P NADAL FERNANDEZ, ALBERT 106 2020 14 171 21002 334,21 

2020004107 39726367P NADAL FERNANDEZ, ALBERT 107 2020 14 171 21002 684,27 

2020004108 39726367P NADAL FERNANDEZ, ALBERT 108 2020 14 171 21002 365,66 

2020004109 39726367P NADAL FERNANDEZ, ALBERT 109 2020 3 459 21001 1.482,25 

2020004110 39922734R GUINOVART MARIMON, PERE 260/20 2020 14 171 21002 110,11 

2020004168 B60989233  PLANA FABREGA FPSEG2000330 2020 1 920 21200 167,56 

2020004112 B43464205  TALLERS PARES 352 2020 3 920 21904 449,54 

2020004113 B25767807 PALMA DESINFECCIONES SL 548 2020 7 311 21905 3.630,00 

2020004114 B43592088  CONSREM, S.L. 1092 2020 3 459 21001 359,03 

2020004115 B43592088  CONSREM, S.L. 1091 2020 5 164 21208 167,65 

2020004116 B43429554 EXPOMAT ALCOVER, S.L. 2590 2020 3 920 21904 417,97 

2020004117 B43804988 ELEVA RENT, SLU 21372 2020 14 171 21002 1.452,00 

2020004118 B43486620  PINT EXPRESS, S.L. 200234 2020 3 920 21904 74,52 

2020004166 P4300002E CONSORCI  D'AIGÜES DE 200727 2020 3 161 20900 241,19 

2020004167 P4300002E CONSORCI  D'AIGÜES DE 200634 2020 3 161 20900 8.505,91 

2020004121 B55624506 NOVELEC BAIX CAMP, S.L. 1,201E+09 2020 3 920 21904 1.723,68 



 
 
 
 
2020004122 A82741067 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE 5,603E+09 2020 14 171 21002 4.466,49 

2020004123 A25530163 GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A. FVR2010293 2020 3 459 21000 105,24 

2020004124 A25530163 GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A. FVR2010294 2020 3 459 21000 2.238,74 

2020004125 39726367P NADAL FERNANDEZ, ALBERT 104 2020 5 164 21212 357,68 

2020004126 38785010H ARNAU FONT, DAVID 20/123 2020 14 171 21002 3.158,10 

2020004127 39889159Y BILBAO ARESTÉ, IKER 49 2020 8 330 22618 145,2 

2020004128 39843062R CARNISSERIA-XARCUTERIA 55 2020 13 338 22626 20 

2020004129 B43464205  TALLERS PARES 350 2020 8 330 22618 22,77 

2020004130 B43987098 GUIVERNAU EQUIPOS 131989 2020 8 330 22618 67,53 

2020004131 B43987098 GUIVERNAU EQUIPOS 132239 2020 8 330 22618 338,8 

2020004132 A82111030 DUAL IBERICA, SAU 57497820 2020 1 920 22400 1.250,45 

2020004133 F20025318  ORONA,S.COOP. 2,004E+09 2020 8 330 21210 244,48 

2020004134 39861291Z AGUADO LAZO, JUAN 2020/025 2020 8 334 22654 514,25 

2020004135 39649747R DALMAU BATALLA, JOSEP Mª 97 2020 8 334 22654 1.127,72 

2020004136 39649747R DALMAU BATALLA, JOSEP Mª 96 2020 8 334 22619 151,25 

2020004137 39698611J NADAL ALCANTARA ANDRES 11 2020 8 334 22619 51 

2020004138 B25648122 
FADUNITO PRODUCCIONS, 
SL 

20 2020 8 334 22654 1.022,45 

2020004159 A43795442 GESTIÓN INGENIERÍA Y 456 2020 3 459 21001 1.160,22 

2020004163 B58265240 FERRER Y OJEDA 1,001E+09 2020 1 920 22400 1.251,34 

2020004164 B43594274 HIDROTUÏT S.L.U. 200943 2020 4 342 22622 72,6 

2020004165 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 6469 2020 1 920 63602 1.539,48 

2020003970 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0283545 2020 3 920 22100 65,41 

2020003971 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0283546 2020 3 920 22100 245,35 

2020003972 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PMR001N0266626 2020 3 920 22100 247,3 

2020003973 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0283544 2020 3 920 22100 173,47 

2020004012 B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 6426 2020 1 920 63602 133,6 

2020004013 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0283548 2020 3 920 22100 335,29 

2020004055 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0288738 2020 3 920 22100 84,2 

2020004056 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0308102 2020 3 920 22100 999,13 

2020004058 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0308101 2020 3 920 22100 851,8 

2020004060 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0311025 2020 3 920 22100 997,57 

2020004061 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0311026 2020 3 920 22100 374,8 

2020004063 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0311333 2020 3 920 22100 307,34 

2020004064 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PMR001N0291447 2020 3 920 22100 559,64 

2020004066 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PNR001N0229852 2020 3 920 22100 183,19 

2020004068 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0299097 2020 3 920 22100 422,87 

2020004070 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0299198 2020 3 920 22100 687,56 

2020004072 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0305467 2020 3 920 22100 20,56 



 
 
 
 
2020004074 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0292584 2020 3 920 22100 513,03 

2020004075 A81948077 ENDESA ENERGIA SA SPR001N0248353 2020 3 920 22100 38,99 

2020004076 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0312635 2020 3 920 22100 779,98 

2020004078 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0299096 2020 3 920 22100 302,58 

2020004079 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0288737 2020 3 920 22100 15,94 

2020004081 A81948077 ENDESA ENERGIA SA PLR001N0288954 2020 3 920 22100 820,46 

2020004161 A43795442 GESTIÓN INGENIERÍA Y 457 2020 6 153 63100 5.498,53 

TOTAL RELACIÓ  126.008,02 

 

14. Aprovació, si escau, de propostes de despesa 

 

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 despeses presentades, previ informe 

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

pressupostària: 

 

- Acceptar les propostes que es detallen a continuació per un import total 

124.417,93€ (Exp. 606 /2020) 

 

ESPORTS 

CIF Proveïdor BI IVA  Total  Descripció 

B55514418 BLUE SAFETY, SL 
13.569,60 21% 

16.419,22 BLUE ALFA SAFETY, SL SOCORRISME 
ESTIU 2020 

B55514418 BLUE SAFETY, SL 
7.100,00 21% 

8.591,00 BLUE ALFA SAFETY, SL 
MANTENIMENT PISCINA 

B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 
227,08 21% 

274,77 INFORMATICA MORELL, SL TELF. 
RESPONSABLE ESPORTS 

B55514418 BLUE SAFETY, SL 
2.744,32 21% 

3.320,63 BLUE ALFA SAFETY, SL DESINFECCIÓ 
PISCINA 

  TOTAL ESPORTS 
20.896,69   28.605,62   

ENSENYAMENT 

CIF Proveïdor BI IVA  Total  Descripció 

39714724A SANCHEZ VALERO, 
ANTONIO 1.816,00 21% 

2.197,36 ANTONIO SANCHEZ VALERO- 
ARREJAMENT TANCAMENTS 

B55747448 FLORENTIN EBANISTAS, S.L. 
7.272,55 21% 

8.799,79 FLORENTIN EBANISTES - MILLORA 
ENFUSTATS LLAR 

B55747448 FLORENTIN EBANISTAS, S.L. 
16.503,19 21% 

19.968,86 FLORENTIN EBANISTES- PARQUET 
LLAR D' INFANTS 

B55530836 RS TECNOLOGIA 
18.128,00 21% 

21.934,88 RS TECNOLOGIA- DEMOLICIÓ 
TRACTAMENT LLAR 



 
 
 
 

G43768019 FUNDACIÓ PRIVADA 
ONADA 816,25 21% 

987,66 FUNDACIÓ ONADA- NETEJA DE 
VIDRES MUN. EDUCACIO 

G43768019 FUNDACIÓ PRIVADA 
ONADA 3.762,50 21% 

4.552,63 FUNDACIÓ ONADA. NETEJAMENT DE 
VIDRES MUN.EDUCACIO 

G43768020 FUNDACIÓ PRIVADA 
ONADA 158,26 21% 

   191,49 FUNDACIÓ ONADA-  NETEJA DE 
VIDES EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

TOTAL ENSENYAMENT 
43.719,74   

58.632,67   

SERVEIS INTERNS I ALCALDIA 

CIF Proveïdor BI IVA  
Total  

Descripció 

39894219Y PAIXA MATAS, ANNA 
11.776,86 21% 

14.250,00 ANNA PAIXA ASSESSORAMENT 
JURÍDIC PP10 

39726367P NADAL FERNANDEZ, 
ALBERT 50,00 21% 

60,50 MONNATURA.CAT, CENTRE DE 
FLORS 

B55655146 RV 20 ADVOCATS, S.L.P 
5.500,00 21% 

6.655,00 RB20 ADVOCATS- DEFENSA 
AJUNTAMENT MORELL 

B43880764 INFORMATICA MORELL, S.L. 
813,04 21% 

983,78 INF MORELL PC INTERVENCIÓ 

TOTAL SI I ALCALDIA 
17.326,86   

21.949,28   

CULTURA I FESTES 

CIF Proveïdor BI IVA  Total  Descripció 

48512194L GUIMEL AMARO MARTIN  
2.290,90 21% 

 2.772,00 CATXET REPRESENTACIÓ AUREO DE 
CIA UPARTE 

39692117M RAFAEL PORTA 
1.475,00 21% 

1784,75 LLOGUER EQUIP DE LLUM I SO 
ESPECTALCLE DE LA CIA UPARTE 

B58265240 FERRER Y OJEDA 
1.178,84 21% 

1.251,34 ASSEGURANÇA FESTA MAJOR ESTIU  

B66920166 FETALPAÍS  
1.059,75 21% 

1282,30 FABRICACIÓ DEL DOMÀS FME 

B55682763 BOOM BOOM 
PRODUCCIONS 975,00 EXEMPT 

975,00 TANCAMENT ZONA ACTIVITATS DE 
FME 

47765340K ANA ISABEL DE LLANO 
HERRERIAS 1.542,46 21% 

1866,38 SEGURETAT ACCÉS AL RECINTE DE 
FESTA MAJOR 

39694299W NURIA ARBONÈS 
650,00 21% 

786,50 DISSENY DOMÀS FME 

B84594365 PALADAR EVENTOS, SL 
3.729,00 21% 

4512,09 PARASOLS PER AL RECINTE DE FESTA 
MAJOR 

TOTAL CULURA I FESTES 
12.900,95   

15.230,36   

TOTAL 94.844,24   124.417,93   

 

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

 

PRIMER.- Aprovar les propostes de despeses relacionades com contractes menors 

d’acord amb el que disposa l’article 118 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. 

 

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

realitzar el document comptable O, i als proveïdors. 

 

15. Dació de comptes de les regidories delegades. 

 

No se’n registren. 

 

16. Precs i preguntes. 

 

No se’n registren. 

 

 

El senyor alcalde aixeca la sessió a les 12:30 hores i d’ella s’estén la present acta 

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

 

 

Document signat electrònicament 


