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Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JUNTA/2021/12

Junta de Govern Local

Xavier Tardiu Bonet, Secretari de l’Ajuntament del Morell,
CERTIFICO:
Que en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Morell de
19 de maig de 2021 es van adoptar els següents acords:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta per unanimitat dels assistents sense ser esmenada.

Els reunits per unanimitat, acorden:
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.
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2. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor.

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.
QUART.- APROVAR les següents liquidacions tributàries que s’hauran d’ingressar en
els terminis i formes indicats:
Pressupost de l'obra
Impost de Construccions (4%)
Taxa Urbanística (0,82%)
Placa (15,03 €)
OVP amb Tanques i Bastides
Fiança (0,5%) o 60,10 €
TOTAL A LIQUIDAR

2.603,60 €
104,14 €
21,35 €
15,03 €
0,00 €
60,10 €
200,62 €

TERMINI I LLOC DE PAGAMENT
Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 del
mes següent o immediat hàbil posterior.
Per a les liquidacions notificades entre el dia 16 i darrer de cada mes, fins el dia 5
del segon mes posterior o immediat hàbil posterior.
Finalitzats els terminis d’ingrés esmentats, s’exigirà el deute en via
constrenyiment amb el recàrrec i interessos de demora legalment establerts.

de

1. En efectiu o targeta bancària, a les dependències municipals, en hores
d’oficina.
2. A les entitats financeres col·laboradores fent constar la referència de
l’expedient al número de compte: ES75 2100 0669 2702 0000 5032.
CINQUÈ.- NOTIFICAR a l’interessat aquest acords juntament amb les condicions
particulars de la mateixa, així com la liquidació de l’ICIO i les corresponents taxes,
d’acord amb les ordenances fiscals vigents.
RÈGIM DE RECURSOS
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la
llicència o autorització, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació.
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de
l’impost, taxa o preu públic, que no posa fi a la via administrativa, procedeix
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La present liquidació es pot pagar:

interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
3. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor.
Els reunits per unanimitat, acorden:
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.

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.
QUART.- APROVAR les següents liquidacions tributàries que s’hauran d’ingressar en
els terminis i formes indicats:
Pressupost de l'obra
Impost de Construccions (4%)
Taxa Urbanística (0,82%)
Placa (15,03 €)
OVP amb Tanques i Bastides
Fiança (0,5%) o 60,10 €
TOTAL A LIQUIDAR

7.537,50 €
exempt €
61,81 €
15,03 €
0,00 €
60,10 €
136,94 €
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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.

TERMINI I LLOC DE PAGAMENT
Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 del
mes següent o immediat hàbil posterior.
Per a les liquidacions notificades entre el dia 16 i darrer de cada mes, fins el dia 5
del segon mes posterior o immediat hàbil posterior.
Finalitzats els terminis d’ingrés esmentats, s’exigirà el deute en via
constrenyiment amb el recàrrec i interessos de demora legalment establerts.

de

La present liquidació es pot pagar:
1. En efectiu o targeta bancària, a les dependències municipals, en hores
d’oficina.
2. A les entitats financeres col·laboradores fent constar la referència de
l’expedient al número de compte: ES75 2100 0669 2702 0000 5032.
CINQUÈ.- NOTIFICAR a l’interessat aquest acords juntament amb les condicions
particulars de la mateixa, així com la liquidació de l’ICIO i les corresponents taxes,
d’acord amb les ordenances fiscals vigents.
RÈGIM DE RECURSOS
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la
llicència o autorització, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de
l’impost, taxa o preu públic, que no posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’ un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
4. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor.
Els reunits per unanimitat, acorden:
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
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació.

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.
QUART.- APROVAR les següents liquidacions tributàries que s’hauran d’ingressar en
els terminis i formes indicats:
Pressupost de l'obra
Impost de Construccions (4%)
Taxa Urbanística (0,82%)
Placa (15,03 €)
OVP amb Tanques i Bastides
Fiança (0,5%) o 60,10 €
TOTAL A LIQUIDAR

3.715,06 €
7,43 €
30,46 €
15,03 €
0,00 €
60,10 €
113,02 €

Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 del
mes següent o immediat hàbil posterior.
Per a les liquidacions notificades entre el dia 16 i darrer de cada mes, fins el dia 5
del segon mes posterior o immediat hàbil posterior.
Finalitzats els terminis d’ingrés esmentats, s’exigirà el deute en via
constrenyiment amb el recàrrec i interessos de demora legalment establerts.

de

La present liquidació es pot pagar:
1. En efectiu o targeta bancària, a les dependències municipals, en hores
d’oficina.
2. A les entitats financeres col·laboradores fent constar la referència de
l’expedient al número de compte: ES75 2100 0669 2702 0000 5032.
CINQUÈ.- NOTIFICAR a l’interessat aquest acords juntament amb les condicions
particulars de la mateixa, així com la liquidació de l’ICIO i les corresponents taxes,
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TERMINI I LLOC DE PAGAMENT

d’acord amb les ordenances fiscals vigents.
RÈGIM DE RECURSOS
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la
llicència o autorització, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació.
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de
l’impost, taxa o preu públic, que no posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’ un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
5. Aprovació, si escau, de llicència d’obra.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Atorgar llicència d’obres per a la reforma parcial de l’habitatge situat al
2n pis de l’immoble del carrer **** ****** **, amb referència cadastral
********************.

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.
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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 durse 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.

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
adequades i conduïdes a la xarxa de clavegueram públic.

subterrànies

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,
corresponent resguard acreditatiu.

la

Tresoreria

municipal

n'expedirà

el

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
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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.

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.

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 sobrepassin 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.
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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.

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. APROVAR les següents liquidacions tributàries que s’hauran d’ingressar en
els terminis i formes indicats:
Pressupost de l'obra
Impost de Construccions (4%)
Taxa Urbanística (0,82%)
Placa (15,03 €)
OVP amb Tanques i Bastides
Fiança (0,5%) o 60,10 €
TOTAL A LIQUIDAR

21.100,00 €
844,00 €
173,02 €
15,03 €
0,00 €
105,50 €
1.137,55 €

TERMINI I LLOC DE PAGAMENT

Per a les liquidacions notificades entre el dia 16 i darrer de cada mes, fins el dia 5
del segon mes posterior o immediat hàbil posterior.
Finalitzats els terminis d’ingrés esmentats, s’exigirà el deute en via
constrenyiment amb el recàrrec i interessos de demora legalment establerts.
La present liquidació es pot pagar:

de

1.
En efectiu o targeta bancària, a les dependències municipals, en hores
d’oficina.
2.
A les entitats financeres col·laboradores fent constar la referència de
l’expedient al número de compte: ES75 2100 0669 2702 0000 5032.
TERCER.- NOTIFICAR a l’interessat aquest acords juntament amb les condicions
particulars de la mateixa, així com la liquidació de l’ICIO i les corresponents taxes,
d’acord amb les ordenances fiscals vigents.
RÈGIM DE RECURSOS
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la
llicència o autorització posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
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Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 del
mes següent o immediat hàbil posterior.

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la
seva notificació.
Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de
l’impost, taxa o preu públic, que no posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’ un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
6. Aprovació, si escau, de llicència d’obra.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Requerir al senyor ***** ****** ******* perquè en el termini de deu dies
hàbils presenti la documentació que manca, segons informe del tècnic municipal.
SEGON.- Suspendre el tràmit al senyor ***** ****** ******* mentre no sigui
complimentat el requerit al primer punt d’aquesta resolució.
TERCER.- Advertir expressament a l’interessat, que si transcorregut el termini
atorgat no es compleix el requerit al punt primer, se’l tindrà per desistit i es
procedirà a l’arxiu de l’expedient, prèvia resolució dictada a l’efecte.
7. Aprovació, si escau, d’atorgament de llicència de divisió horitzontal.
Els reunits per unanimitat, acorden:

SEGON.- NOTIFICAR a l’interessat aquest acord.
8. Aprovació, si escau, de devolució de fiança.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar la devolució de la fiança liquidada en la llicència d’obres amb
número expedient 506/2020, per un import de 60,10 €.
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant, al departament d’intervenció i a la
Tresoreria municipal.
9. Aprovació, si escau, de devolució de fiança.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar la devolució de la fiança liquidada en la llicència d’obres amb
número expedient 266/2021, per un import de 60,10 €.
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PRIMER.- Aprovar la concessió de la llicència de divisió horitzontal sol.licitada pel
senyor Àngel ***** ******* en representació de TAO 2500 SL, de l’immoble situat a
la ****** **** ******** ** de el Morell i amb referència cadastral ********************,
d’acord amb la descripció d’obra executada redactada per l’arquitecte Ángel *****
******* i de l’escriptura pro forma preparada per la Notaria Leticia Ballester
Azpitarte, en la qual es contempla de declaració d’obra nova i la divisió en propietat
horitzontal de l’immoble situat a la ****** **** ******** ** de el Morell.

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant, al departament d’intervenció i a la
Tresoreria municipal.
10. Aprovació, si escau, de devolució de fiança.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar la devolució de la fiança liquidada en la llicència d’obres amb
número expedient 671/2020, per un import de 60,10 €.
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant, al departament d’intervenció i a la
Tresoreria municipal.
11. Aprovació, si escau, d'inscripció de l’entitat AMPA I.E.S. El Morell al
Registre d’Entitats Municipals.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Autoritzar la inscripció de l’AMPA I.E.S. El Morell al Registre Municipal
d’Entitats del Morell amb el número 20 d’aquest Registre.
SEGON.- Notificar aquest acord a la part interessada per al seu coneixement i
efectes oportuns.
12. Aprovació, si s’escau, de rescissió del contracte per a la pòlissa
d’accidents per les activitats de lleure organitzades per nens que
l’Ajuntament del Morell té contractada amb la companyia MAPFRE VIDA,
S.A a través de la corredoria SEGURNOU CORREDORIA D’ASSEGURANCES,
S.L.

PRIMER.- Rescindir el contracte subscrit per a la pòlissa d’accidents per les
activitats de lleure organitzades per nens que l’Ajuntament del Morell té
contractada amb la companyia MAPFRE VIDA, S.A. (núm. de pòlissa 0556080118502) a través de la corredoria SEGURNOU CORREDORIA D’ASSEGURANCES,
S.L., amb venciment 28 de juny de 2021, per exigències legals de contractació.
SEGON.- Comunicar el present acord a Intervenció per tal que siguin coneixedors
que arribat el venciment no es procedirà a la renovació de la pòlissa.
TERCER.- Notificar el present acord a les parts interessades als efectes oportuns.
13. Aprovació, si escau, de subvenció al Club Taekwondo 2021.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l'aplicació4/341/48006 - SUBVENCIÓ CLUB
TAEKWONDO , la subvenció per import de 7.500,00 euros.
SEGON. Formalitzar la concessió de la subvenció en un conveni que recullin les
condicions i els compromisos aplicables al beneficiari i a l'entitat condecent.
S'adjunta proposta de conveni a aquesta Proposta, condicionant la seva eficàcia a la
seva signatura.
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Els reunits per unanimitat, acorden:

TERCER. Notificar als interessats l'atorgament de la concessió de la subvenció,
comunicant que el termini perquè es presenti la documentació justificativa de la
subvenció finalitza el 31 de gener de 2022.
QUART. Subministrar la informació sobre la concessió a la Base de dades Nacional
de Subvencions.
CINQUÈ. Reconèixer l’Obligació i Ordenar el pagament de 7.500 euros en concepte
de subvenció per al Club Taekwondo Morell amb la intenció de que l’entitat disposi
sempre de la tresoreria suficient per a la realització de les seves activitats durant
l’any.
SISÈ. Notificar aquest acord a l’Interessat, a la Intervenció i a la Tresoreria
Municipal. No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi oportuns
CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA AL CLUB TAEKWONDO
MORELL
Al Morell, a data de la signatura electrònica
REUNITS
D’una banda, el senyor Eloi Calbet Ferran, Alcalde - President de l’Ajuntament del Morell,
assistit pel senyor Xavier Tardiu Bonet, Secretari d’aquest que dona fe de l’acte, i
D’altra banda, Antonio Bazaga Monroy, amb DNI número 39**54***, President del Club
Taekwondo, amb NIF número G43401017,
ACTUEN
El senyor Alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament del Morell, de conformitat amb el
que disposa l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i el senyor Antonio Bazaga Monroy , en nom i representació del Club Taekwondo Morell,
de conformitat amb allò previst als seus Estatuts reguladors, fotocòpia degudament
autenticada de les quals s’adjunta com a document annex a aquest Conveni.

MANIFESTEN
Primer.- Que de conformitat amb allò que disposa l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en
l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal ostentant, en tot
cas, competències en matèria de promoció de l’esport.
Segon.- Que a més de tot això, de conformitat amb l’article 71 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, els municipis poden realitzar activitats complementàries de les pròpies d’altres
Administracions Públiques, i en particular pel que es refereix a l’esport.
Tercer.- Que a la satisfacció dels interessos generals en els camps a què anteriorment s’ha
fet referència, contribueix d’una manera fonamental la iniciativa privada, en particular la
d’aquelles entitats i particulars les activitats de les quals són d’utilitat i/o d’interès públic o
social, i venen a complementar els serveis prestats per aquesta Administració.
Quart.- Que dintre de les formes d’activitat de les Administracions Públiques, la de foment
de les activitats dels ciutadans que són d’interès públic i/o social i complementàries dels
serveis municipals, és de fonamental importància, ja que en comptes de substituir l’acció
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Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per obligar-se i

lliure d’aquests, coadjuva que l’esmentat camp de l’activitat es mantingui en el sector privat,
amb l’ajut i col·laboració de l’Administració en la seva consecució, d’acord amb la filosofia
orientadora del vigent sistema constitucional.
Cinquè.- Que per fer efectiu l’esmentat foment, la legislació pública local vigent en
l’actualitat arbitra diferents mecanismes, entre els quals resulta de fonamental importància
la subvenció.
D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
de l’article 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions el procediment ordinari per a la
concessió de subvencions serà el de concurrència competitiva, no obstant això es podran
concedir directament les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de la
Corporació d’acord amb allò establert als convenis i en la normativa reguladora d’aquestes
subvencions (article 22.2 a Llei 38/2003).
El procediment regulador de la concessió de les subvencions previstes nominativament en el
pressupost es contempla a l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, segons el
qual, el conveni que es signi tindrà la consideració de bases reguladores de la subvenció
d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Sisè.- Que l’entitat Club Taekwondo Morell té per objecte la pràctica esportiva del
Taekwondo.
Aquesta entitat d’acord amb l’article 13 de la Llei General de Subvencions, amb la signatura
d’aquest conveni fa declaració responsable de no trobar-se incurs en els supòsits de l’article
13.2 i 13.3 de la LGS, que d’acord amb l’article 14.1e) ha d’acreditar-se en el moment de la
concessió de la subvenció.

Setè.- Que com a conseqüència d’això, i considerant l’interès públic i/o social de l’esmentat
projecte, en concret per l’objecte perseguit per aquest, de fomentar les activitats
esmentades, aquest Ajuntament considera convenient col·laborar-hi mitjançant la previsió a
l’estat de despeses del pressupost 2021 de l’aplicació pressupostària 4/341/48006 Subvenció
Club Taekwondo El Morell, on s’acredita el nom de l’entitat beneficiària i la signatura
d’aquest conveni que regula la concessió de la subvenció.
Per tant, ambdues parts, a l’empara del que disposa la legislació vigent, concerten aquest
conveni, d’acord amb els següents
COMPROMISOS
Primer.- OBJECTE
Amb la signatura d’aquest conveni i la seva corresponent aprovació queda aprovada la
despesa i la concessió directa d’una subvenció de 7.500 euros consignades al pressupost de
l’exercici 2021 concretament a l’aplicació pressupostària 4/341/48006 Subvenció Club
Taekwondo El Morell.
L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les activitats corrents del Club
Taekwondo El Morell.
Segon.- COMPROMISOS MUNICIPALS
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En el supòsit de no tenir personal contractat, s’haurà de presentar una declaració
responsable signada pel president de l’entitat, on faci constar que aquesta entitat no té
treballadors assalariats i per tant no té cap deute i/o obligació amb la Seguretat Social.
Tanmateix, també s’haurà d’acreditar mitjançant un certificat de l’Agència Tributària que
aquesta entitat està al corrent de les obligacions tributàries. Alternativament, l’entitat podrà
autoritzar a l’Ajuntament del Morell a accedir a les seves dades tributàries i amb la Seguretat
Social. Així mateix, també serà necessària la presentació d’un certificat emès per
l’Ajuntament que acrediti que aquesta entitat està al corrent de les obligacions tributàries i
no tributàries amb l’Ajuntament del Morell.






L’Ajuntament del Morell es compromet a facilitar el recolzament humà necessari per
a dur a terme i complir amb les obligacions que es derivin d’aquest conveni,
concretament, pel que fa a les obligacions de justificació de la subvenció.
L’Ajuntament inscriurà al Registre Municipal d’Associacions totes les dades que se li
facilitin de conformitat amb el seu Reglament regulador. L’Ajuntament podrà
efectuar, previ avís formal a l’entitat amb un mes d’antelació, auditories de
seguiment i control, bé directament o bé per mitjà de tercers.
Pagament: d’acord amb allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, es poden fer pagaments fraccionats que
responguin al ritme d’execució de les accions subvencionades o pagaments
anticipats com a finançament necessari per a portar a terme les actuacions inherents
a la subvenció.
El pagament de la subvenció es realitzarà per avançat al 100% mitjançant
transferència bancària al compte corrent indicat per l’entitat beneficiària, la qual
haurà de justificar posteriorment, en el termini atorgat al present conveni, la totalitat
de la mateixa.

Tercer.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ
Per part del Club Taekwondo Morell s’accepta aquesta subvenció prevista nominativament al
pressupost de l’exercici 2021, així com la resta d’obligacions que deriven del clausulat
d’aquest conveni i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Altrament, l’entitat es compromet a no constituir cap préstec sense la comunicació expressa
a l’Ajuntament.
El beneficiari de la subvenció, per la seva banda, es compromet, en virtut del present
conveni, a destinar la subvenció municipal a la finalitat pactada, així com a procedir la
devolució, total o parcial, d’aquesta, en el cas que el projecte no es porti a terme o no
s’executi íntegrament, i a justificar l’aplicació de la subvenció.
En aquest sentit es consideren costos subvencionables els previstos en l’activitat objecte de
subvenció i que corresponguin als criteris següents:





Ser necessaris per a l’execució de l’activitat, estar previstos en el conveni i que
responguin als principis de bona gestió i, en particular, d’economia i rendibilitat.
Haver-se produït dins del període de durada operativa de l’activitat i en qualsevol cas
dins l’exercici comptable.
Haver-se produït efectivament, ser identificables i controlables i estar acreditats per
justificants originals.





Els interessos deutors dels comptes bancaris. Resten aquí inclosos els interessos i
comissions bancaris/àries derivats de la gestió ordinària de l’entitat, de l’emissió de
transferències, manteniment de comptes bancaris i similars.
Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
L’IVA quan el beneficiari pugui recuperar-lo.

Així mateix, atorga a l’Ajuntament els següents drets en relació amb la campanya de
promoció de l’activitat:
Que figuri el nom o l’anagrama de l’Ajuntament del Morell com a col·laborador de l’activitat i
l’adreça de la web municipal “www.elmorell.cat”
Que la participació de l’entitat subvencionada en d’altres activitats de l’Ajuntament tingui en
qualsevol cas caràcter gratuït.
L’entitat beneficiària es compromet a limitar la seva despesa amb càrrec a la subvenció
consignada en el pressupost municipal a la quantia de la mateixa. No obstant això, si és el
cas, la Junta de Govern Local podrà aprovar quantitats de subvenció extraordinària amb la
corresponent justificació.
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Així mateix, es consideraran no imputables al finançament de l’activitat:

A més a més el beneficiari de la subvenció resta subjecte al compliment d’allò establert a
l’article 14 de la Llei General de Subvencions, el tenor literal del qual és el següent:
1. Les obligacions del beneficiari són:
a) Complir l'objectiu, implementar el projecte, dur a terme l'activitat o adoptar la
conducta que sustenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar davant l'òrgan de concessió o l'entitat col·laboradora, si escau, el
compliment dels requisits i condicions, així com l'acompliment de l'activitat i el
compliment de la finalitat de determinar la concessió o gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre's a les actuacions de verificació, a realitzar per l'òrgan de concessió o
l'entitat col·laboradora, si escau, així com qual sigui possible qualsevol altre
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de supervisió
competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tanta informació com sigui
necessari en l'exercici dels procediments anteriors.
d) Comunicar a l'entitat concessió o a l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres beques,
ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
Aquesta comunicació es farà tan aviat com es coneix i, en tot cas, amb anterior a la
justificació de la sol·licitud donada als fons rebuts.
e) Acreditar abans d'emetre la proposta d'acord de concessió vigent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i contra la Seguretat Social, en la forma
determinada per la normativa, i sense perjudici del que disposa la divuitena
disposició addicional de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
f) Disposar de llibretes, registres diligents i altres documents degudament auditats en
els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en
cada cas, així com les declaracions i registres comptables específics que siguin
requerits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir el
correcte exercici de les facultats de verificació i control.
g) Conservar documents de suport per a l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, sempre que puguin estar subjectes a accions de verificació i
control.
h) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 d'aquesta
llei.
i) Procedir a la retirada dels fons rebuts en els casos a què es refereix l'article 37
d'aquesta llei.

La subvenció regulada en aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a aquesta finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens
públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. L’entitat
beneficiària haurà de concórrer en totes les convocatòries de subvencions, ja siguin
públiques o privades, que tinguin relació amb l’activitat subvencionada i amb l’objecte de
l’entitat. Per assegurar aquesta finalitat, l’Ajuntament podrà informar a l’entitat de totes
aquelles convocatòries susceptibles d’acudir-hi, en cas de no fer-ho l’entitat haurà de raonar
la causa i l’Ajuntament, potestativament, podrà penalitzar la no concurrència.
L’entitat beneficiària haurà de participar activament en la realització d’activitats,
celebracions i festes impulsades per l’Ajuntament i en la confecció dels programes
corresponents, conforme al nivell i ordre de participació que es reguli en tot moment pels
òrgans de gestió municipal d’acord a les competències de l’entitat.
L’entitat s’obliga a mantenir actualitzades les seves dades al Registre
d’Associacions del Morell de conformitat amb el seu Reglament regulador.

Municipal

Quan l’entitat percebi una subvenció de més de 100.000 euros anuals té l’obligació de
complir amb la normativa de transparència establerta al títol II de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de conformitat amb
l’article 3.4.a) del mateix text legal.
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2. La rendició de comptes dels beneficiaris de les subvencions, a què es refereix l'article 34.3
de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de funcionament del Tribunal de Comptes, s'ha d'aplicar
mitjançant el compliment de l'obligació de justificació a l'òrgan de concessió o entitat
col·laboradora, si escau, de la subvenció, a què es refereix l'apartat 1(b) d'aquest article

Aquests ajuts resten exempts de la presentació de cap garantia.
Quart.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
El beneficiari haurà de justificar documentalment, a l’Ajuntament, abans del 31 de gener de
2022, les despeses generades i el treball realitzat especificant en una memòria descriptiva
de totes les actuacions dutes a terme dins la vigència d’aquest conveni, amb còpia de tots
els materials editats.
La memòria haurà d’incloure com a mínim:
1)
2)
3)

La relació de les actuacions dutes a terme (programa).
La relació de les factures i justificants de pagament.
Balanç d’ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, extret de la comptabilitat
d’aquesta i degudament signat per la persona responsable.

L’aportació concedida haurà de ser justificada per l’entitat beneficiària amb la presentació de
les factures corresponents originals o fotocòpies compulsades d’acord amb el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, en el qual s’aprova el Reglament on es regulen les
obligacions de facturació, acompanyades en tot cas amb els corresponents justificants de
pagament (extractes bancaris, certificacions de pagament, segells mecanitzats i similars).
Pel que fa a les contraprestacions econòmiques a persones físiques, es podran justificar els
corresponents salaris de les persones subjectes a una relació laboral amb el perceptor.
Aquesta justificació es farà mitjançant nòmina pel líquid rebut, signat per l’interessat i
l’extracte bancari que justifiqui la transferència d’aquesta. No es poden justificar a càrrec de
les subvencions de l’Ajuntament, les indemnitzacions per acomiadament, incloses les
pactades.
La justificació dels pagaments a professionals es farà individualment per cada servei prestat i
pel líquid rebut, mitjançant la corresponent factura o minuta. I, la justificació de qualsevol
pagament que es faci als voluntaris haurà d’estar acreditada mitjançant el corresponent
contracte de voluntariat. La totalitat d’aquestes hauran d’anar acompanyades en tot cas amb
els corresponents justificants de pagament (extractes bancaris, certificacions de pagament,
segells mecanitzats i similars).

Les subvencions s'han de justificar durant l'exercici en què s’atorguen. En cas que per causes
imprevisibles degudament motivades no es puguin justificar dins d'aquest termini, el
beneficiari pot demanar dins del termini de justificació una pròrroga del mateix. L’Ajuntament
podrà prorrogar el termini de justificació fins al darrer dia hàbil del trimestre següent al de
l’any de l'atorgament de la subvenció.
Cinquè.- REINTEGRAMENT
Cas que es produeixin les causes de reintegrament previstes a la Llei General de
Subvencions, s’iniciarà el procediment de reintegrament d’acord amb allò previst al Capítol II
del Títol II de la Llei.
Sisè.- CONTROL FINANCER
El control financer d’aquesta subvenció correspondrà a la Intervenció de l’Ajuntament, i es
durà a terme d’acord amb el Títol III de la Llei, restant l’entitat beneficiària al compliment de
totes les obligacions que aquest preveu.
Setè.- VIGÈNCIA
El present conveni estarà en vigor fins que s’acompleixin els compromisos adquirits en ell,
pel període màxim de l’exercici pressupostari en curs més l’establert per la justificació de la
subvenció, transcorregut el qual sense haver-se portat a terme l’activitat subvencionada,
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S’haurà d’aportar l’original d’aquests documents justificatius o la seva còpia compulsada.

quedarà rescindit automàticament i sense necessitat de cap nou tràmit i donarà lloc a
l’obligació del beneficiari de retornar a l’Ajuntament les quantitats aportades.
Vuitè.- INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ
Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució del present
conveni, considerant-ne la naturalesa netament administrativa, seran resoltes per
l’Ajuntament del Morell, i es sotmetran, en cas de litigi, a la Jurisdicció contenciosa
administrativa.
I perquè consti, i com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per
triplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data assenyalats al seu encapçalament
Eloi Calbet Ferran

Antonio Bazaga Monroy

Alcalde

Club de Taekwondo el Morell
Davant meu,
El Secretari
Xavier Tardiu Bonet

14. Aprovació, si escau, de subvenció a l'Associació de Comerciants 2021.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l'aplicació 15/430/48017 - SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ
DE COMERCIANTS MORELL, la subvenció per import de 4.000,00 euros.
SEGON. Formalitzar la concessió de la subvenció en un conveni que recullin les
condicions i els compromisos aplicables al beneficiari i a l'entitat condecent.
S'adjunta proposta de conveni a aquesta Proposta, condicionant la seva eficàcia a la
seva signatura.

QUART. Subministrar la informació sobre la concessió a la Base de dades Nacional
de Subvencions.
CINQUÈ. Reconèixer l’Obligació i Ordenar el pagament de 7.500 euros en concepte
de subvenció per al Club Taekwondo Morell amb la intenció de que l’entitat disposi
sempre de la tresoreria suficient per a la realització de les seves activitats durant
l’any.
SISÈ. Notificar aquest acord a l’Interessat, a la Intervenció i a la Tresoreria
Municipal. No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi oportuns
CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A L’ ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS I PROFESSIONALS DEL MORELL
Al Morell, a data de la signatura electrònica
REUNITS
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TERCER. Notificar als interessats l'atorgament de la concessió de la subvenció,
comunicant que el termini perquè es presenti la documentació justificativa de la
subvenció finalitza el 31 de gener de 2022.

D’una banda, el senyor Eloi Calbet Ferran, Alcalde - President de l’Ajuntament del Morell,
assistit pel senyor Xavier Tardiu Bonet, Secretari d’aquest que dona fe de l’acte, i
D’altra banda, Josep Guillemat Valldosera, amb DNI número 39**81***, Presidenta de l’
Associació de comerciants del Morell , amb NIF número G55707822,
ACTUEN
El senyor Alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament del Morell, de conformitat amb el
que disposa l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i el senyor Josep Guillemat Valldosera, en nom i representació de l’ Associació de
comerciants del Morell, de conformitat amb allò previst als seus Estatuts reguladors,
fotocòpia degudament autenticada de les quals s’adjunta com a document annex a aquest
Conveni.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per obligar-se i
MANIFESTEN
Primer.- Que de conformitat amb allò que disposa l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en
l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal ostentant, en tot
cas, competències en matèria de promoció econòmica.
Segon.- Que a més de tot això, de conformitat amb l’article 71 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, els municipis poden realitzar activitats complementàries de les pròpies d’altres
Administracions Públiques, i en particular pel que es refereix a l’esport.
Tercer.- Que a la satisfacció dels interessos generals en els camps a què anteriorment s’ha
fet referència, contribueix d’una manera fonamental la iniciativa privada, en particular la
d’aquelles entitats i particulars les activitats de les quals són d’utilitat i/o d’interès públic o
social, i venen a complementar els serveis prestats per aquesta Administració.

Cinquè.- Que per fer efectiu l’esmentat foment, la legislació pública local vigent en
l’actualitat arbitra diferents mecanismes, entre els quals resulta de fonamental importància
la subvenció.
D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
de l’article 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions el procediment ordinari per a la
concessió de subvencions serà el de concurrència competitiva, no obstant això es podran
concedir directament les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de la
Corporació d’acord amb allò establert als convenis i en la normativa reguladora d’aquestes
subvencions (article 22.2 a Llei 38/2003).
El procediment regulador de la concessió de les subvencions previstes nominativament en el
pressupost es contempla a l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, segons el
qual, el conveni que es signi tindrà la consideració de bases reguladores de la subvenció
d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Sisè.- Que l’ Associació de comerciants del Morell té per objecte la promoure el comerç local.
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Quart.- Que dintre de les formes d’activitat de les Administracions Públiques, la de foment
de les activitats dels ciutadans que són d’interès públic i/o social i complementàries dels
serveis municipals, és de fonamental importància, ja que en comptes de substituir l’acció
lliure d’aquests, coadjuva que l’esmentat camp de l’activitat es mantingui en el sector privat,
amb l’ajut i col·laboració de l’Administració en la seva consecució, d’acord amb la filosofia
orientadora del vigent sistema constitucional.

Aquesta entitat d’acord amb l’article 13 de la Llei General de Subvencions, amb la signatura
d’aquest conveni fa declaració responsable de no trobar-se incurs en els supòsits de l’article
13.2 i 13.3 de la LGS, que d’acord amb l’article 14.1e) ha d’acreditar-se en el moment de la
concessió de la subvenció.
En el supòsit de no tenir personal contractat, s’haurà de presentar una declaració
responsable signada pel president de l’entitat, on faci constar que aquesta entitat no té
treballadors assalariats i per tant no té cap deute i/o obligació amb la Seguretat Social.
Tanmateix, també s’haurà d’acreditar mitjançant un certificat de l’Agència Tributària que
aquesta entitat està al corrent de les obligacions tributàries. Alternativament, l’entitat podrà
autoritzar a l’Ajuntament del Morell a accedir a les seves dades tributàries i amb la Seguretat
Social. Així mateix, també serà necessària la presentació d’un certificat emès per
l’Ajuntament que acrediti que aquesta entitat està al corrent de les obligacions tributàries i
no tributàries amb l’Ajuntament del Morell.
Setè.- Que com a conseqüència d’això, i considerant l’interès públic i/o social de l’esmentat
projecte, en concret per l’objecte perseguit per aquest, de fomentar les activitats
esmentades, aquest Ajuntament considera convenient col·laborar-hi mitjançant la previsió a
l’estat de despeses del pressupost 2021 de l’aplicació pressupostària 15/430/48017
Subvenció Associació de comerciants del Morell, on s’acredita el nom de l’entitat beneficiària
i la signatura d’aquest conveni que regula la concessió de la subvenció.
Per tant, ambdues parts, a l’empara del que disposa la legislació vigent, concerten aquest
conveni, d’acord amb els següents
COMPROMISOS
Primer.- OBJECTE
Amb la signatura d’aquest conveni i la seva corresponent aprovació queda aprovada la
despesa i la concessió directa d’una subvenció de 4.000 euros consignades al pressupost de
l’exercici 2021 concretament a l’aplicació pressupostària 15/430/48017 Subvenció Associació
comerciants el Morell.
L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les activitats corrents de l’ Associació
de comerciants del Morell.






L’Ajuntament del Morell es compromet a facilitar el recolzament humà necessari per
a dur a terme i complir amb les obligacions que es derivin d’aquest conveni,
concretament, pel que fa a les obligacions de justificació de la subvenció.
L’Ajuntament inscriurà al Registre Municipal d’Associacions totes les dades que se li
facilitin de conformitat amb el seu Reglament regulador. L’Ajuntament podrà
efectuar, previ avís formal a l’entitat amb un mes d’antelació, auditories de
seguiment i control, bé directament o bé per mitjà de tercers.
Pagament: d’acord amb allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, es poden fer pagaments fraccionats que
responguin al ritme d’execució de les accions subvencionades o pagaments
anticipats com a finançament necessari per a portar a terme les actuacions inherents
a la subvenció.
El pagament de la subvenció es realitzarà per avançat al 100% mitjançant
transferència bancària al compte corrent indicat per l’entitat beneficiària, la qual
haurà de justificar posteriorment, en el termini atorgat al present conveni, la totalitat
de la mateixa.

Tercer.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ
Per part de l’ Associació de comerciants del Morell s’accepta aquesta subvenció prevista
nominativament al pressupost de l’exercici 2021, així com la resta d’obligacions que deriven
del clausulat d’aquest conveni i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
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Segon.- COMPROMISOS MUNICIPALS

Altrament, l’entitat es compromet a no constituir cap préstec sense la comunicació expressa
a l’Ajuntament.
El beneficiari de la subvenció, per la seva banda, es compromet, en virtut del present
conveni, a destinar la subvenció municipal a la finalitat pactada, així com a procedir la
devolució, total o parcial, d’aquesta, en el cas que el projecte no es porti a terme o no
s’executi íntegrament, i a justificar l’aplicació de la subvenció.
En aquest sentit es consideren costos subvencionables els previstos en l’activitat objecte de
subvenció i que corresponguin als criteris següents:





Ser necessaris per a l’execució de l’activitat, estar previstos en el conveni i que
responguin als principis de bona gestió i, en particular, d’economia i rendibilitat.
Haver-se produït dins del període de durada operativa de l’activitat i en qualsevol cas
dins l’exercici comptable.
Haver-se produït efectivament, ser identificables i controlables i estar acreditats per
justificants originals.

Així mateix, es consideraran no imputables al finançament de l’activitat:





Els interessos deutors dels comptes bancaris. Resten aquí inclosos els interessos i
comissions bancaris/àries derivats de la gestió ordinària de l’entitat, de l’emissió de
transferències, manteniment de comptes bancaris i similars.
Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
L’IVA quan el beneficiari pugui recuperar-lo.

Així mateix, atorga a l’Ajuntament els següents drets en relació amb la campanya de
promoció de l’activitat:




Que figuri el nom o l’anagrama de l’Ajuntament del Morell com a col·laborador de
l’activitat i l’adreça de la web municipal “www.elmorell.cat”
Que la participació de l’entitat subvencionada en d’altres activitats de l’Ajuntament
tingui en qualsevol cas caràcter gratuït.

L’entitat beneficiària es compromet a limitar la seva despesa amb càrrec a la subvenció
consignada en el pressupost municipal a la quantia de la mateixa. No obstant això, si és el
cas, la Junta de Govern Local podrà aprovar quantitats de subvenció extraordinària amb la
corresponent justificació.

1. Les obligacions del beneficiari són:
j)

Complir l'objectiu, implementar el projecte, dur a terme l'activitat o adoptar la
conducta que sustenta la concessió de les subvencions.
k) Justificar davant l'òrgan de concessió o l'entitat col·laboradora, si escau, el
compliment dels requisits i condicions, així com l'acompliment de l'activitat i el
compliment de la finalitat de determinar la concessió o gaudi de la subvenció.
l) Sotmetre's a les actuacions de verificació, a realitzar per l'òrgan de concessió o
l'entitat col·laboradora, si escau, així com qual sigui possible qualsevol altre
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de supervisió
competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tanta informació com sigui
necessari en l'exercici dels procediments anteriors.
m) Comunicar a l'entitat concessió o a l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres beques,
ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
Aquesta comunicació es farà tan aviat com es coneix i, en tot cas, amb anterior a la
justificació de la sol·licitud donada als fons rebuts.
n) Acreditar abans d'emetre la proposta d'acord de concessió vigent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i contra la Seguretat Social, en la forma
determinada per la normativa, i sense perjudici del que disposa la divuitena
disposició addicional de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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A més a més el beneficiari de la subvenció resta subjecte al compliment d’allò establert a
l’article 14 de la Llei General de Subvencions, el tenor literal del qual és el següent:

o) Disposar de llibretes, registres diligents i altres documents degudament auditats en
els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en
cada cas, així com les declaracions i registres comptables específics que siguin
requerits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir el
correcte exercici de les facultats de verificació i control.
p) Conservar documents de suport per a l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, sempre que puguin estar subjectes a accions de verificació i
control.
q) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 d'aquesta
llei.
r) Procedir a la retirada dels fons rebuts en els casos a què es refereix l'article 37
d'aquesta llei.
2. La rendició de comptes dels beneficiaris de les subvencions, a què es refereix l'article 34.3
de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de funcionament del Tribunal de Comptes, s'ha d'aplicar
mitjançant el compliment de l'obligació de justificació a l'òrgan de concessió o entitat
col·laboradora, si escau, de la subvenció, a què es refereix l'apartat 1(b) d'aquest article
La subvenció regulada en aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a aquesta finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens
públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. L’entitat
beneficiària haurà de concórrer en totes les convocatòries de subvencions, ja siguin
públiques o privades, que tinguin relació amb l’activitat subvencionada i amb l’objecte de
l’entitat. Per assegurar aquesta finalitat, l’Ajuntament podrà informar a l’entitat de totes
aquelles convocatòries susceptibles d’acudir-hi, en cas de no fer-ho l’entitat haurà de raonar
la causa i l’Ajuntament, potestativament, podrà penalitzar la no concurrència.
L’entitat beneficiària haurà de participar activament en la realització d’activitats,
celebracions i festes impulsades per l’Ajuntament i en la confecció dels programes
corresponents, conforme al nivell i ordre de participació que es reguli en tot moment pels
òrgans de gestió municipal d’acord a les competències de l’entitat.
L’entitat s’obliga a mantenir actualitzades les seves dades al Registre
d’Associacions del Morell de conformitat amb el seu Reglament regulador.

Municipal

Quan l’entitat percebi una subvenció de més de 100.000 euros anuals té l’obligació de
complir amb la normativa de transparència establerta al títol II de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de conformitat amb
l’article 3.4.a) del mateix text legal.

Quart.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
El beneficiari haurà de justificar documentalment, a l’Ajuntament, abans del 31 de gener de
2022, les despeses generades i el treball realitzat especificant en una memòria descriptiva
de totes les actuacions dutes a terme dins la vigència d’aquest conveni, amb còpia de tots
els materials editats.
La memòria haurà d’incloure com a mínim:
4)
5)
6)

La relació de les actuacions dutes a terme (programa).
La relació de les factures i justificants de pagament.
Balanç d’ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, extret de la comptabilitat
d’aquesta i degudament signat per la persona responsable.

L’aportació concedida haurà de ser justificada per l’entitat beneficiària amb la presentació de
les factures corresponents originals o fotocòpies compulsades d’acord amb el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, en el qual s’aprova el Reglament on es regulen les
obligacions de facturació, acompanyades en tot cas amb els corresponents justificants de
pagament (extractes bancaris, certificacions de pagament, segells mecanitzats i similars).
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Aquests ajuts resten exempts de la presentació de cap garantia.

Pel que fa a les contraprestacions econòmiques a persones físiques, es podran justificar els
corresponents salaris de les persones subjectes a una relació laboral amb el perceptor.
Aquesta justificació es farà mitjançant nòmina pel líquid rebut, signat per l’interessat i
l’extracte bancari que justifiqui la transferència d’aquesta. No es poden justificar a càrrec de
les subvencions de l’Ajuntament, les indemnitzacions per acomiadament, incloses les
pactades.
La justificació dels pagaments a professionals es farà individualment per cada servei prestat i
pel líquid rebut, mitjançant la corresponent factura o minuta. I, la justificació de qualsevol
pagament que es faci als voluntaris haurà d’estar acreditada mitjançant el corresponent
contracte de voluntariat. La totalitat d’aquestes hauran d’anar acompanyades en tot cas amb
els corresponents justificants de pagament (extractes bancaris, certificacions de pagamet,
segells mecanitzats i similars).
S’haurà d’aportar l’original d’aquests documents justificatius o la seva còpia compulsada.
Les subvencions s'han de justificar durant l'exercici en què s’atorguen. En cas que per causes
imprevisibles degudament motivades no es puguin justificar dins d'aquest termini, el
beneficiari pot demanar dins del termini de justificació una pròrroga del mateix. L’Ajuntament
podrà prorrogar el termini de justificació fins al darrer dia hàbil del trimestre següent al de
l’any de l'atorgament de la subvenció.
Cinquè.- REINTEGRAMENT
Cas que es produeixin les causes de reintegrament previstes a la Llei General de
Subvencions, s’iniciarà el procediment de reintegrament d’acord amb allò previst al Capítol II
del Títol II de la Llei.
Sisè.- CONTROL FINANCER
El control financer d’aquesta subvenció correspondrà a la Intervenció de l’Ajuntament, i es
durà a terme d’acord amb el Títol III de la Llei, restant l’entitat beneficiària al compliment de
totes les obligacions que aquest preveu.
Setè.- VIGÈNCIA

Vuitè.- INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ
Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució del present
conveni, considerant-ne la naturalesa netament administrativa, seran resoltes per
l’Ajuntament del Morell, i es sotmetran, en cas de litigi, a la Jurisdicció contenciosa
administrativa.
I perquè consti, i com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per
triplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data assenyalats al seu encapçalament
Eloi Calbet Ferran

Josep Guillemat Valldosera

Alcalde
Morell

Associació de comerciants del

Davant meu,
El Secretari
Xavier Tardiu Bonet
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El present conveni estarà en vigor fins que s’acompleixin els compromisos adquirits en ell,
pel període màxim de l’exercici pressupostari en curs més l’establert per la justificació de la
subvenció, transcorregut el qual sense haver-se portat a terme l’activitat subvencionada,
quedarà rescindit automàticament i sense necessitat de cap nou tràmit i donarà lloc a
l’obligació del beneficiari de retornar a l’Ajuntament les quantitats aportades.

15. Aprovació, si escau, de modificació data contracte Doctor Prats.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat retirar aquest punt de l’ordre del dia.
16. Aprovació, si escau, de modificació data contracte CORRAL DE
L'HUMOR.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Modificar la data de l’espectacle " Pregó Peyu " del contracte amb
Corral de l’Humor, SLU, la qual queda fixada pel dia 30 de juliol de 2021.
SEGON.-Notificar aquesta resolució a la part interessada.
17. Aprovació, si escau, dels rebuts del Centre de Serveis per a la Gent
Gran el Morell abril 2021.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar els padrons dels rebuts del Centre de Serveis per a la Gent Gran
del Morell del mes d’abril de 2021.
SEGON.- Exposar-lo al públic pel termini d’un mes.
18. Aprovació, si escau, dels rebuts del Pavelló el Morell maig 2021.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar el padró dels rebuts del mes de maig de 2021 de la Taxa del
Pavelló Municipal d'Esports del Morell.
SEGON.- Exposar-lo al públic pel termini d’un mes.

Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Informar de l’aprovació del padró dels rebuts pel SERVEI D’AIGUA,
CLAVAGUERAM I ESCOMBRERIES corresponent al 1r trimestre de 2020, per decret
d’alcaldia numero 2021-0326, per cobrament en voluntària entre el període del 28
maig al 18 de juny de 2021.
SEGON.- Exposar-lo al públic pel termini d’un mes.
20. Aprovació, si escau, de pagament declaració facturació neta i
autoliquidació cànon aigua corresponent al 1r trimestre de l’any 2021,
facturada durant el 2n trimestre de 2021, per import de 29.810,25€,
model A1.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar el pagament la declaració de facturació neta i autoliquidació del
cànon de l’aigua. Corresponent al 1r trimestre de l’any 2021, facturada durant el 2n
trimestre de 2021, per import de 29.810,25€, Model A1.
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19. Aprovació, si escau, dels rebuts del primer trimestre 2021 servei
d'aigua, clavegueram i escombraries.

SEGON.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el pagament per
import de 29.810,25€ imputable a la partida pressupostària 2021/03/161/20900 –
Cànon Aigua.
TERCER.- Ordenar el pagament del preu públic de l’Agència Catalana de l’Aigua per
import de 29.810,25€.
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 quatre nous assumptes.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat la inclusió per urgència dels punts
en l’ordre del dia.
21. PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA. Presa en coneixement de comunicació
prèvia d’obra menor.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Requerir a SINGHPURI SOCIEDAD LIMITADA (B04930608) perquè en el
termini de deu dies hàbils presenti la documentació que manca, segons informe del
tècnic municipal.
SEGON.- Suspendre el tràmit a SINGHPURI SOCIEDAD LIMITADA (B04930608)
mentre no sigui complimentat el requerit al primer d’aquesta resolució.

22. PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA.- Aprovar, si s’escau, rescindir el
contracte subscrit per a la pòlissa d’accidents per als voluntaris de
Protecció Civil del Morell que l’Ajuntament del Morell té contractada amb
la companyia Zurich Insurance PLC, Sucursal en España a través de la
corredoria SEGURNOU CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Rescindir el contracte subscrit per a la pòlissa d’accidents per als
voluntaris de Protecció Civil del Morell que l’Ajuntament del Morell té contractada
amb la companyia Zurich Insurance PLC, Sucursal en España (núm. de pòlissa
20169405) a través de la corredoria SEGURNOU CORREDORIA D’ASSEGURANCES,
S.L., amb venciment 17 de novembre de 2021, per exigències legals de
contractació.
SEGON.- Comunicar el present acord a Intervenció per tal que siguin coneixedors
que arribat el venciment no es procedirà a la renovació de la pòlissa.
TERCER.- Notificar el present acord a les parts interessades als efectes oportuns.
23. PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA. Aprovació, si escau, de la relació de
factures número 19.
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TERCER.- Advertir expressament a l’interessat, que si transcorregut el
termini atorgat no es compleix el requerit al punt primer, se’l tindrà per
desistit i es procedirà a l’arxiu de l’expedient, prèvia resolució dictada a l’efecte.

Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament de la relació de factures
número 19 per import de 180.216,28€.
SEGON.- Vist que existeix deute tributari a favor de l’Ajuntament del Morell
pendents dels proveïdors que es detallen a continuació:
Tercer
*****
******

Concepte
Aigua 4t trimestre
Rebut 2052007471-000

****

Import deute

Import factura/es

Import pagar

**,**€

***,**€ (2021/501)

898,79€

TERCER.- Compensar els deutes existents detallats al segon punt i efectuar el
pagament de la relació de factures per un import final de 180.144,95€.
QUART.- Notificar l’acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.
import
líquid

text

nif.

raó social interessat

núm. fac.

publicació
anunci

s5800004ct

entitat autònoma del

a/20210004733

corepro
ledlineal

b55624506

novelec baix camp, s.l.

2200100004

-108,44

programador
diario

b55624506

novelec baix camp, s.l.

2200100005

-180,59

a43056787

promotora mediterranea

d2000001

-260,00

facturació del

b82846825

endesa xxi

spr101n0148946

correus març

a83052407

sociedad estatal correos

4003084735

facturació del

b82846825

endesa xxi

spr101n0149564

41,25

facturació del

b82846825

endesa xxi

spr101n0148257

49,46

elevarent lloguer b43804988

eleva rent, slu

0100001587

889,94

autoxandri
revisió

a43024207

autoxandri, s.a.u

w21 26

370,72

cuina
centre

b43642222

cuina gestió,s.l.

2022/fac/34

b65466997

comercia
payments

de

menús

serveis tpv

global

1564929

10,01
150,45

1.672,84
57,63

elevarent lloguer b43804988

eleva rent, slu

0100001594

1.452,00

bito espectable

b17310947

bito produccions, sl

2021/a/210067

3.267,00

cuina
menus

b43642222

cuina gestió,s.l.

2022/fac/186

1.471,14

b43880764

informatica morell, s.l.

007735

renovació
domini

gestio

78,65
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anul·lació
n/fra.

218,40

assessorament

39**42***

paixa matas, anna

20/2021

teulada escola

39**47***

sanchez valero, antonio

27

treballs referents 39**63***

nadal fernandez, albert

137

1.343,10

factura emitida:

b55529531

instal·lacions i servei

21000391

2.915,80

lloguer mensual

b43987098

guivernau equipos

00134363

135,22

serveis de gestió
39**70***
de

poblado montagut, laia

2021/006

2.067,00

concert
"emocions"

39**99***

molina font david

02-21

1.023,00

inserció de

a43926682

tamediaxa,s.a.

973

1.064,80

b65258261

edició de premsa

5110012013

363,00

suport tècnic a

39**95***

saura roig, nuria

1

500,85

comentari -

b43642222

cuina gestió,s.l.

2022/fac/510

sessió de contes
39**56***
per

gonzalez carrascosa,

5

servicios
tecnología

a50878842

espublico servicios para

202108079

instal·lar
carregador

b55520019

motos rosa hijos s.l.

258/2021

139,76

u67273987

girocopi, slsistemes d'

2021/s/1455

318,23

llet castell

a43068972

distribucions pascual,

57

673,08

comision
emision

a08663619

caixabank, s.a.

007039885

18,15

comision
emision

a08663619

caixabank, s.a.

007039886

18,15

comision
emision

a08663619

caixabank, s.a.

007039881

18,15

comision
emision

a08663619

caixabank, s.a.

007039884

18,15

cable adaptador

b43880764

informatica morell, s.l.

007736

37,82

agenda mensual
a43083203
el

arts gràfiques rabassa,

231

568,70

promoció

a08849622

corporació catalana de

21002605

429,79

servei transport

b55676837

ambulancies ponent, s.l.

fvr21-0317

6x3

0030000000
hp

-

413,82

2.244,92
300,00
2.065,62

1.198,00
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faldó
imparell

1.431,00

-

b43642222

cuina gestió,s.l.

2022/fac/515

1.760,88

39**42***

arbones guinovart, nuria

43

1.098,20

39**42***

arbones guinovart, nuria

44

3.146,00

g65368128

associació la calòrica

19/2021

4.492,13

b66027947

tecniques de clime i

124007040

979,01

actuació hai, la

39**71***

joana rheingantz

21/2t/21

861,25

actuació 'no sin

g66210634

asoc. iron skulls co

202108

t013-21

b55661201

podologia pinto paz, sl

10

e176m230878
modelo:

b43825199

ofigrafic serveis per

2103867

40,27

fotos
presentació

39**75***

rodríguez reverté, josep

0095

72,60

insercio de

a43926682

tamediaxa,s.a.

1111

907,50

fotos
primaverart

39**75***

rodríguez reverté, josep

0096

363,00

honoraris

b43083179

estivill serv.

3587

2.651,16

electronica

b43451897

electrònica manel, s.l.

997

ari hole (25 k)

b29225687

química industrial

0149221

ferrer
assegurança

b58265240

ferrer y ojeda

1001229394b

curs de monitors

f59914994

cooperativa escola

fact20-103

lloguer

b63074819

rental instruements sl

043

a25530163

griñó ecologic, s.a.

fvr2102804

b55520019

motos rosa hijos s.l.

259/2021

a08663619

caixabank, s.a.

007039883

b55762025

servicios auxiliares

000087

1.520,37

auxiliar abril (24) b55762025

servicios auxiliares

000084

385,99

cuota de servicio a41810920

viva aqua service spain

211101154130

primavera
2021

art

primavera
2021

art

exhibició de
albaran
122003968

r-

serveis
lloguer

de

motos
revisió

rosa

comision
emision
controlador
la

c57

2.142,00
301,00

121,00
1.887,60
81,70
4.750,00
582,78
99,66
197,56
18,15

20,03
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m00000003
menú

consumo de

a41810920

viva aqua service spain

211101154406

sergi
portes

39**21***

baiget lópez, sergi

033

cuota de servicio a41810920

viva aqua service spain

211101154744

13,54

comision
emision

a08663619

caixabank, s.a.

007039882

18,15

consumo de

a41810920

viva aqua service spain

211101155516

52,38

sahicasa
rosegadors

a43651363

serveis antiplagues,

210527

72,60

a43056787

promotora mediterranea

d2100108

124,80

b43884246

confi mail, s.l.

210233

310,92

cuota de servicio a41810920

viva aqua service spain

211101156979

13,95

consumo de

a41810920

viva aqua service spain

211101157167

74,53

consumo de

a41810920

viva aqua service spain

211101162022

57,97

servei lloguer

39**21***

porta gragera, rafael

2640

461,74

sant jordi

39**97***

dalmau batalla, josep mª

110

447,70

01.04.2021rac105

b08936643

godo media strategies,

3030068273

108,90

serveis al centre
39**04***
de

gens barberà, marisa

20210506

836,00

01.04.2021-rac1
loc

b08936643

godo media strategies,

3030068470

36,30

01.04.2021-rac1
loc

b08936643

godo media strategies,

3030068480

598,95

treballs web

39**75***

rodríguez reverté, josep

0097

266,20

logotip
ajuntament /

39**52***

mena palomo, iñaki

2021/501

970,12

manteniment
cortina

a08813743

decoresport, s.a.

210056

vinil polimèric

39**52***

mena palomo, iñaki

2021/502

vorera
de

b55552723

construccions solidity

52/2021

2.422,42

pavimentació
entorn

b55552723

construccions solidity

53/2021

6.346,29

primer
honoraris

39**77***

artero juan, ffrancesc

2021/25

2.650,00

exemplars
de
circular
2021

diari

maig

c.

-

camí

50%

7.078,50

1.107,15
421,81
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canvi

18,60

j01954098

pakaru s.c.p

2121300612

obra nau poligon
39**37***
riu

preixens roig, ramon

5

sahicasa servei

a43651363

serveis antiplagues,

210415

0003032643
teatre

g28029643

societat general

1210232744

69,08

sahicasa servei

a43651363

serveis antiplagues,

210416

54,45

0003672158 via

g28029643

societat general

1210232755

1.027,46

ref. la granja. -

39**21***

baiget lópez, sergi

040

2.420,00

disseny cartell

j01954098

pakaru s.c.p

019

107,69

accio publicitari

e43940485

reus comunicació

76

524,35

presentacion
recibos

a08663619

caixabank, s.a.

008635845

9,98

presentacion
recibos

a08663619

caixabank, s.a.

008635844

0,61

ballat perimetral
b55682793
de

boom produccions

1

2.242,13

cesar fuster

20**87***

fuster esteban, césar

3023

3.215,43

serveis

b65466997

comercia
payments

2452386

78,19

presentacion
recibos

a08663619

caixabank, s.a.

008768420

13,61

presentacion
recibos

a08663619

caixabank, s.a.

008800493

0,91

presentacion
recibos

a08663619

caixabank, s.a.

008800494

17,24

reparar bosagres
20**87***
wc

fuster esteban, césar

3020

55,27

cesar fuster

20**87***

fuster esteban, césar

3021

32,67

facturació del

a81948077

endesa energia sa

plr101n0187772

1.010,60

facturació del

a81948077

endesa energia sa

plr101n0188948

20,01

cesar instal·lacio

20**87***

fuster esteban, césar

3022

425,97

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0193850

448,64

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0199824

525,01

global

151,25
2.783,00
187,55
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text posición: -

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

p2z101y0002233

559,93

gestión
assesorament

b43393875

gestion cuatro estudios,

075

635,25

soluciones
vestuari

b82300526

soluciones técnica 2000,

5685

servicios
tecnologia

a50878842

espublico servicios para

202108761

637,56

embruix
actuació del

g43280155

associació cultural

2021-01

450,00

arena seguretat

b55762025

servicios auxiliares

000100

385,99

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0179753

743,28

el vallenc anunci

b43121144

el vallenc, s.l.

2191210507

397,79

facturació del

a81948077

endesa energia sa

plr101n0188949

fomento
recollida

a28541639

fcc medio ambiente, s.a.

21sm1583/1000905

facturació del

a81948077

endesa energia sa

plr101n0188947

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

pmr101n0174157

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0190407

1.133,71

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0190410

914,29

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0190408

647,62

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0190409

1.026,82

matek reparació

b55143267

matek solucions sl

120

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

pmr101n0174846

693,05

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

pnr101n0136455

192,11

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

pnr101n0136454

203,59

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0204419

17,01

novelec material

b55624506

novelec baix camp, s.l.

1210300201

33,53

novelec material

b55624506

novelec baix camp, s.l.

1201100167

270,98

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0204417

295,16

11.604,28

76,82
41.387,15
61,81

10.051,47
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542,78

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0204420

473,44

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0199822

680,37

novelec material

b55624506

novelec baix camp, s.l.

1201100168

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0204421

novelec material

b55624506

novelec baix camp, s.l.

1201100441

43,80

novelec material

b55624506

novelec baix camp, s.l.

1201100440

373,83

energia electrica

a81948077

endesa energia sa

novelec fusible

b55624506

novelec baix camp, s.l.

1201200402

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0204418

363,02

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0199915

463,30

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0207252

385,94

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0207251

237,84

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0207299

250,74

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0081427

551,97

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

pnr101n0055764

216,74

facturació
consum

a81948077

endesa energia sa

plr101n0183813

646,66

energia electrica

a81948077

endesa energia sa

servei
centre

a48148647

servicio de contenedores

21ff096539

a82009812

orange espagne sau

401-kf21-53989

247,80

a82009812

orange espagne sau

401-kf21-40102

299,84

orange servei

a82009812

orange espagne sau

a100159677030521

servei de radio

48**56***

sarmineto margol, jesus

4

servicios
datos
orange
dades

de
servei

TOTAL RELACIÓ

217,44

321,13
28,13

1.316,82
54,96

1.254,08
1908,00

180.216,28

24. PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA - Aprovació, si escau, de la proposta de
despesa.
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mopes

21,42

Els reunits per unanimitat, acorden:
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.

JGL 19/05/2021 EXP. 508/2021

N.
Asse

Text

NIF.

Raó social

Base
Imposable

IVA

Total

002997

MPES
NETEJA
CENTRE CULTURAL

A48148647

SERVICIO
DE
CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

30,04

21%

36,35

003000

SERVEI D' AIGUA

A41810920

VIVA
AQUA
SERVICE SPAIN SA

40,91

21%

49,50

003170

CONTRACTACIÓ
TALLER
CREIXEMENT

39**53***

TORRES
CLARAVALLS,
ELIES

1.239,67

21%

1.500,00

005556

Quota
variable
sobre la venda

B55075022

KOOBIN EVENTS,
SL

79,10

21%

95,71

005557

ELEC
MANEL
ASPIRADORA
CENTRE

B43451897

ELECTRÒNICA
MANEL, S.L.

134,71

21%

163,00

005553

IKER
SERVEI
ABRIL

39**91***

BILBAO
IKER

120,00

21%

145,20

005554

MANTENIMENT
ASCENSOR CENTRE
CULTURAL

F20025318

ORONA,S.COOP.

202,05

21%

244,48

005555

Manteniment

B60989233

PLANA

84,22

21%

101,91

BILBAO
FIBRA

ARESTÉ,

FABREGA
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CULTURA

SEGURETAT,SL

005534

CONTRACTE
RECEPCIÓ
D'
ALARMES CENTRE

B60989233

PLANA FABREGA
SEGURETAT,SL

118,00

21%

142,78

005535

MANTENIMENT
ITRUSIÓ I BARRERA
ALARMA

B60989233

PLANA FABREGA
SEGURETAT,SL

71,11

21%

86,04

005559

Bosses de recanvi
Aspiradora Karcher

B43451897

ELECTRÒNICA
MANEL, S.L.

63,92

21%

77,34

005560

LLOGUER
GENERADOR
PRIMAVERART

B43429133

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

278,25

21%

336,68

005561

Diferència
entre
factura i AD de la

B43613744

MEDIAMAR
D
DIFUSIO
COMARCAL, S.L.

20,68

21%

25,02

005562

Quota
variable
sobre la venda

B55075022

KOOBIN EVENTS,
SL

1.032,20

21%

1.248,96

005563

Drets
d’autor
espectacle
Els
Ocells

G65368128

ASSOCIACIÓ
CALÒRICA

LA

225,89

21%

273,33

005564

PISTA DE GEL

B55731285

SEGURIDAD LEON
2018 SL

258,53

21%

312,82

005565

PROJECTOR
PRESENTACIÓ
VIDEO

B55562714

CREATIVE
S.L.U.

RENT,

400,00

21%

484,00

005566

MICROFONIA
ACTES VIGILANTS

B55562714

CREATIVE
S.L.U.

RENT,

59,00

21%

71,39

005567

Fotografies
de Nadal

J43397140

BRIDO, S.C.P.

300,00

21%

363,00

Festes

TOTAL CULTURA

4.758,27

5.757,51
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intrusió i bateria

BENESTAR SOCIAL

005530

CONTRACTACIÓ
AUX. GERIATRIA

B55762025

SERVICIOS
AUXILIARES
ARENA

1.225,00

21%

1.482,25

005532

REPARACIÓ
DE
TRES
GRUES
CENTRE DE

B55580849

EBREMÈDIC SL

381,00

21%

461,01

005533

CADIRA
ERGONÒMICA

A58026634

COMERCIAL
CONTEL, S.A.

741,60

21%

897,34

TOTAL BENESTAR SOCIAL

2.347,60

2.840,60

2.565,40

2.565,40

2.565,40

2.565,40

005537

DAVID
ABRIL

LÓPEZ

H.

77**48***

LÓPEZ
DAVID

REVERTÉ

TOTAL URBANISME

SERVEIS INTERNS

005539

MATERIAL PER LA
BRIGADA

B43464205

TALLERS
PARES
SUBMINISTRES,
S.L.

217,22

21%

262,84

005541

BATERIA
SOPLADOR

I

B66027947

TECNIQUES
DE
CLIME I SANITARI
S.L.

1.075,00

21%

1.300,75

005542

MATERIAL PER LA

B55624506

NOVELEC

2.539,18

21%

3.072,41

BAIX
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URBANISME

CAMP, S.L.

005543

MATERIAL PER LA
NAU

B55624506

NOVELEC
CAMP, S.L.

005544

BIDONS
PER
ASFALT EN FRED

B29225687

005545

MATERIAL
ELÈCTRIC

005547

FITXADOR
BRIGADA
AJUNTAMENT

005548

MATERIAL
PINTURA

005551

MATERIAL
PINTURA

005609

1.218,75

21%

1.474,69

QUÍMICA
INDUSTRIAL
MEDITERRÁNEA,
SLU

1.887,58

21%

2.283,97

B55624506

NOVELEC
CAMP, S.L.

1.255,53

21%

1.519,19

B43880764

INFORMATICA
MORELL, S.L.

1.741,94

21%

2.107,75

DE

B43486620

PINT
S.L.

EXPRESS,

11,94

21%

14,45

DE

B43486620

PINT
S.L.

EXPRESS,

5,78

21%

6,99

MASCARETA
HIGENICA BLANCA

B43382316

MUNDIAL IMPORT
TARRAGONA, S.L.

106,94

21%

129,40

005608

GEL
HIDROALCOHOLIC

B63926489

TECOLOGIC
SYTSTEMS S.L.

666,00

21%

805,86

005607

PLACA
METRAQUILITAT
VINIL

39**52***

MENA
IÑAKI

PALOMO,

233,00

21%

281,93

005552

SOBRES PER
JUTJAT DE PAU

B43238385

GRÀFIQUES DARC
SL

108,20

21%

130,92

I

AL

TOTAL SERVEIS INTERNS

JOVENTUT

BAIX

BAIX

11.067,07

13.391,15
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NAU

005536

REALITZAR TALLER
CREATIU DE RAP

F67196451

VERSEMBRAT
SCCL

TOTAL JOVENTUT

702,48

21%

702,48

850,00

850,00

005523

COMPRA
RENTAPLATS
INDUSTRIAL

005524

DE

B43451897

ELECTRÒNICA
MANEL, S.L.

2.295,00

21%

2.776,95

PINTAR PARET D'
ENTRADA LLAR D'

39**96***

SARRIO
MARTINEZ
SALVADOR

264,00

21%

319,44

005525

SUMINISTRI
COL·LOCACIÓ
MANETES

I
JOC

B55747448

FLORENTIN
EBANISTAS, S.L.

55,69

21%

67,38

005526

MENUS CATERING
LLAR D' INFANTS

B43642222

CUINA
GESTIÓ,S.L.

1.744,68

10%

1.919,15

005528

SERVEI DE MOPES
LLAR D' INFANTS

A48148647

SERVICIO
DE
CONTENEDORES
HIGIÉNICOS

278,68

21%

337,20

005529

FOTOCOPIES
IMPRESSORA LLAR
D'

B43987098

GUIVERNAU
EQUIPOS
D'OFICINA, SL

832,24

21%

1.007,01

TOTAL ENSENYAMENT

5.470,28

6.427,13

SEGURETAT CIUTADANA

005568

COMPRA DE PENS
DRIVES VIGILANTS

B43451897

ELECTRÒNICA
MANEL, S.L.

173,47

21%

209,90
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ENSENYAMENT

005569

SERVEI
GRUA
(OBRES RAMBLA)

A43098573

GRUAS
DAVID
TARRAGONA, S.A.

TOTAL SEGURETAT CIUTADANA

105,00

21%

278,47

127,05

336,95

VIA PÙBLICA

MIRALLS VIALS

A43501352

TQ TECNOL, S.A.

005571

REPARACIÓ
MUR
ENDERROCAT
BARRANC

B55552723

CONSTRUCCIONS
SOLIDITY
2011,
S.L

005572

COL·LOCACIÓ
SENYALS

G43036185

ASSOCIACIO
FAMILIARS
PERSONES

005573

SENYALS
PÚBLICA

G43036185

ASSOCIACIO
FAMILIARS
PERSONES

VIA

350,00

21%

423,50

3.441,56

21%

4.164,29

DE
DE

890,55

21%

1.077,57

DE
DE

428,00

21%

517,88

TOTAL VIA PÙBLICA

5.110,12

6.183,24

PROMOCIÓ ECONÒMICA

005574

Despeses diverses
comerç, edició

39**58***

PALAU
PAU

005575

Despeses
alimentació i dietes
de

39**49***

005576

Campanya
de
PrimaverArt 2021.

005577

Despeses
alimentació i dietes

TORRES,

34,71

21%

42,00

ZAMORA
SOLANES,
MÓNICA

363,64

21%

440,00

J43397140

BRIDO, S.C.P.

123,97

21%

150,00

39**86***

NADAL
ALCANTARA

152,07

21%

184,00
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005570

ANDRES

005578

Despeses
alimentació i dietes
de

39**26***

VIRGILI
ARMENGOL
ANTONI

338,84

21%

410,00

005579

Despeses diverses
comerç, edició

47**83***

CAMPANALS
CUBELLS,
ÀNGELS

24,79

21%

30,00

005580

Despeses diverses
comerç, edició

39**12***

BORONAT
DOMENECH,
MONTSERRAT

41,32

21%

50,00

005581

Material
edició
PrimaverArt 2021.

B43451897

ELECTRÒNICA
MANEL, S.L.

13,22

21%

16,00

005582

Despeses diverses
comerç, edició

39**77***

VALLVERDU
BOFARULL,
DOLORS

19,83

21%

24,00

005583

Material
edició
PrimaverArt 2021.

39**50***

GRANELL MARCH,
M.MONTSERRAT

535,54

21%

648,00

005584

Despeses
alimentació i dietes
de

B43635911

LA CUINA DE LA
DORI, S.L.

148,76

21%

180,00

005585

Despeses diverses
comerç, edició

39**78***

CATÀ
CATALÀ,
JOSEP Mª

64,46

21%

78,00

005586

Despeses diverses
comerç, edició

39**24***

VANESA
ROA

29,75

21%

36,00

005587

Despeses diverses
comerç, edició

X7**80***

NADIYA ZHUK

147,11

21%

178,00

005588

La restauració del
personal de

B43635911

LA CUINA DE LA
DORI, S.L.

143,64

21%

173,80

TOTAL PROMOCIÓ ECONÒMICA

NUÑEZ

2.181,65

2.639,80
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de

NOVES TECNOLOGIES

005589

ANTIVIRUS

B43880764

INFORMATICA
MORELL, S.L.

1.465,00

TOTAL NOVES TECNOLOGIES

21%

1.465,00

1.772,65

1.772,65

SECRETARIA

005590

PROVES
PSICOTECNIQUES
PROCÉS

47**11***

PORRES
BACELON, SARA

TOTAL SECRETARIA

140,00

21%

140,00

169,40

169,40

005591

SERVEI
TELEFONIA

DE

A80907397

VODAFONE
ESPAÑA, S.A.U

801,91

21%

970,31

005592

SERVEI
TELEFONIA

DE

A82018474

TELEFONICA
DE
ESPAÑA, S.A.U

314,51

21%

380,56

005593

SUBSCRIPCIÓ
VANGUARDI

LA

B61475257

LA VANGUARDIA
EDICIONES,S.L.U

103,31

21%

125,00

005594

SUBSCRIPCIÓ
REVISTA LA TERRA

B58027806

EDICIONS
TERRA, S.L.

27,27

21%

33,00

005595

PUBLICITAT
DIARI
TARRAGONA

A43056787

PROMOTORA
MEDITERRANEA
DE

1.200,00

21%

1.452,00

AL
DE

LA

Codi Validació: AF4GZZMDL9L7NLKQDE6GW2ZRQ | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 41

COMUNICACIÓ

ADQUISICIÓ iDCAT

Q0801175A

ADMINISTRACIÓ
OBERTA
DE
CATALUNYA

518,40

21%

627,26

005597

SUBSCRIPCIÓ
PUNT AVUI

A17374547

HERMES
COMUNICACIONS,
S.A.

105,37

21%

127,50

005598

REPORTATGE
FOTOGRÀFIC
CONCERTS

39**24***

ALBERICH
LLOP
MARGARIDA

180,00

21%

217,80

005599

QUOTA
2021

ASSOCIAT

G61436507

FEDERACIÓ
DE
MITJANS
DE
COMUNICACIÓ

180,00

21%

217,80

005600

SENYAL D' AVIS
SOBRE PROTOCOL
D'

B43393875

GESTION CUATRO
ESTUDIOS, S.L.U

1.299,00

21%

1.571,79

005601

SERVEI DE PREMSA
I PROTOCOL

39**70***

POBLADO
MONTAGUT, LAIA

1.800,00

21%

2.178,00

005602

PUBLICACIONS
DIARIS OFICIALS

P-4300000I

DIPUTACIÓ
TARRAGONA

1.458,68

21%

1.765,00

005603

REALITZACIÓ
DE
FOTSO GUARDIA

39**75***

RODRÍGUEZ
REVERTÉ, JOSEP

70,00

21%

84,70

005604

SERVEI
STREAMING
GRAVACIÓ G.

DE
I

39**21***

PORTA GRAJERA,
ALEJANDRO

650,00

21%

786,50

005605

TASQUES
COORDINACIÓ
COMUNICACIÓ

DE
I

48**56***

SARMIENTO
MARGOL, JESÚS

1.800,00

21%

2.178,00

EL

TOTAL COMUNICACIÓ

DE

10.508,45

TOTAL RELACIÓ

25. Dació de comptes de les regidories delegades.

12.715,22

55.649,05€
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Codi Validació: AF4GZZMDL9L7NLKQDE6GW2ZRQ | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 41 de 41

No se’n registren.

26. Precs i preguntes.

No se’n registren.

I perquè així consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Document signat electrònicament

