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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JUNTA/2021/2

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
29 de gener 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.- Estimar les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris, d'acord al
següents terminis de pagament:
TERMINIS

IMPORT
FRACCIONAMENT

RECÀRRECS

INTERESSOS

05/02/2021
05/03/2021
05/04/2021
05/05/2021
05/06/2021
05/07/2021

81,27€
81,27€
81,27€
81,27€
81,27€
81,27€

15,22€
15,22€
15,22€
15,22€
15,22€
15,22€

2,84€
2,84€
2,84€
2,84€
2,84€
2,84€

IMPORT
TOTAL A
PAGAR
99,33€
99,33€
99,33€
99,33€
99,33€
99,33€

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de
l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves
obligacions tributàries durant la vigència de l'acord.
TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada.
3. Aprovació d'adhesió a la segona pròrroga del contracte basat
2018.02-D1 en l'acord marc de subministrament de gas natural amb
destinació als ens locals de Catalunya.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament del Morell a la segona pròrroga del
contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas
natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per un
termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2020 al 30 de setembre de 2021.
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2. Aprovació de fraccionament de deute tributari.

SEGON.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import anual de
20.000 euros que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2021, a càrrec
de l'aplicació pressupostària 3/920/22102, segons dades que consten en la
comptabilitat de 2020, en cas de conformitat de l'informe de fiscalització que
s'emeti per la Intervenció.
TERCER.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas
natural (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona).
QUART.- Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques ACM amb NIF G66436064 al correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per
correu a carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els
efectes de publicitat que siguin preceptius.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament del
Morell.
SISÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic.
SETÈ.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat
amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos
següents:
-Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat
l’acte recorregut, tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual
correspondrà la resolució a l’òrgan delegant, en el termini d’un mes, a comptar des
del dia següent al de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.

O recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de
publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
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.
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Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de
reposició sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat
desestimat i interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.

2a.- Es verifica positivament aquesta comunicació condicionada al compliment dels
requeriments de l’informe tècnic i a què les obres es realitzin amb les mesures de
seguretat adients, especialment per la via pública, i dirigides pels tècnics
competents.
3a.- Durant el procés d’execució i a la seva finalització, les obres estaran sotmeses
a la inspecció tècnica municipal. La realització d’obres no emparades per aquesta
comunicació comportarà l’inici del corresponent expedient disciplinari. Les obres
hauran de complir estrictament la sol·licitud presentada pel sol·licitant i les
condicions establertes en la verificació d’aquesta comunicació
4a.- Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que
garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles.
5a.- Per iniciar les obres s’ha de satisfer a la tresoreria municipal, el pagament del
deute tributari que meriti, les fiances que corresponguin i qualsevol altre concepte
establert a la liquidació.
6a.- L’horari autoritzat d’execució de les obres queda comprès entre les 08:00 i les
20:00 hores de dilluns a dissabte no festius i entre les 10:00 i les 14:00 hores els
diumenges.
7a Les runes resultants d’aquesta construcció s’hauran de traslladar a un centre
gestor autoritzat, no podent-se abocar a la deixalleria municipal. En cas de
necessitar-ho s’ha de sol·licitar la llicència d’ocupació de via pública per col·locar-hi
un contenidor.
QUART.- APROVAR les següents liquidacions tributàries que s’hauran d’ingressar en
els terminis i formes indicats:
6.724,00 €
268,96 €
55,14 €
15,03 €
0,00 €
60,10 €
399,23 €

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 de
constrenyiment amb el recàrrec i interessos de demora legalment establerts.
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.
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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

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
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. 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:

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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1a.- La verificació favorable d’aquesta comunicació s'atorga salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.

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

635,00 €
25,40 €
5,21 €
15,03 €
0,00 €
60,10 €
105,74 €

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 de
constrenyiment amb el recàrrec i interessos de demora legalment establerts.
La present liquidació es pot pagar:

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
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
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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.

d’ un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
6. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor.
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.

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
TERMINI I LLOC DE PAGAMENT

635,00 €
25,40 €
5,21 €
15,03 €
0,00 €
60,10 €
105,74 €
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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.

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 de
constrenyiment amb el recàrrec i interessos de demora legalment establerts.
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.
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.

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

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

1.850,00 €
74,00 €
15,17 €
15,03 €
0,00 €
60,10 €
164,30 €

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 de
constrenyiment amb el recàrrec i interessos de demora legalment establerts.
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.
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TERMINI I LLOC DE PAGAMENT

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.
7. 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.

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
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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.

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

875,00 €
35,00 €
7,17 €
15,03 €
0,00 €
60,10 €
117,30 €

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 de
constrenyiment amb el recàrrec i interessos de demora legalment establerts.
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.

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.
8. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor.
Els reunits per unanimitat, acorden:
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RÈGIM DE RECURSOS

PRIMER.- Requerir a la Sra. MARIONA OLIVE BADIA perquè en el termini de deu dies
hàbils presenti la documentació que manca, segons informe del tècnic municipal.
SEGON.- Suspendre el tràmit a la Sra. MARIONA OLIVE BADIA 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.
9. 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.

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

2.450,00 €
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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

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

98,00 €
20,09 €
15,03 €
0,00 €
60,10 €
193,22 €

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 de
constrenyiment amb el recàrrec i interessos de demora legalment establerts.
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

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.
10. Aprovació de devolució fiança.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar la devolució de la fiança liquidada en l’expedient de comunicació
prèvia a l'execució d'una obra menor amb número expedient 1091/2019, per un
import de 60,10 €.
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant i al departament d’intervenció i
Tresoreria.
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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.

11. Aprovació de modificació del calendari de contribuent per la cobrança
de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar la modificació el calendari de contribuent per la cobrança de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica en les dates del 31/03/2021 a 31/05/2021,
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per
la seva part, es procedeixi a l’acceptació del calendari del contribuent.
12. Aprovació de pagament a justificar.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER. Autoritzar el pagament amb el caràcter de «a justificar» per manca del
document corresponent per import de 11.521,61€ favor de l’ Edistribución de Redes
Digitales, S.L Unipersonales, imputables a la partida pressupostària: 3/459/21001
Infraestructures i béns naturals: camins i carrers.
SEGON. Ordenar el pagament a justificar per import de 11.521,61€ i posar els fons
a la Disposició de l’Ajuntament del Morell amb el regidor de serveis Pere Domingo
com a responsable, que haurà de justificar l'aplicació de les quantitats rebudes en el
termini màxim de tres mesos, a comptar des de la percepció dels fons, i reintegrar
les quantitats no invertides o no justificades.
TERCER. Notificar la present resolució als interessats, a l'Interventor i al Tresorer
municipal.
13. Aprovació d'una bestreta de caixa fixa Seguretat Ciutadana.
Els reunits per unanimitat, acorden:

SEGON. Ordenar el pagament de l'import de la bestreta, 1.000,00 €, del qual podrà
disposar l'habilitat, per atendre a les despeses assenyalades.
TERCER. Comunicar la present resolució al Servei habilitat, a l'Interventor i a la
Tresorera municipal.
14. Aprovació d'una bestreta de caixa fixa Protocol i Recursos Humans.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER. Autoritzar una bestreta de caixa fixa per import de 1.600 €, a favor de la
regidora Rosa Maria Sánchez Pérez amb NIF 77**36*** com a Regidora de Protocol i
Recursos Humans per atendre a les següents despeses: despeses diverses de la
Regidoria de Protocol i Recursos Humans.
SEGON. Ordenar el pagament de l'import de la bestreta, 1.600 €, del qual podrà
disposar l'habilitat, per atendre a les despeses assenyalades.

Codi Validació: 9XTKMDC4NGQ95GZ4APP4ETR36 | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 18

PRIMER. Autoritzar una bestreta de caixa fixa per import de 1.000,00 €
representatives a favor de Manel Catalan Padilla, amb NIF 39**44*** com a cap dels
vigilants municipals per atendre a les següents despeses: despeses diverses de
Seguretat Ciutadana.

TERCER. Comunicar la present resolució al Servei habilitat, a l'Interventor i a la
Tresorera municipal.
15. Aprovació d'una bestreta de caixa fixa Pavelló.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER. Autoritzar una bestreta de caixa fixa per import de 1.000€, a favor de la
Sra. Pilar Moreno Santacana amb DNI 39**54***, per atendre despeses diverses del
Pavelló.
SEGON. Ordenar el pagament de l'import de la bestreta, 1000€, del qual podrà
disposar l'habilitat, per atendre a les despeses assenyalades.
TERCER. Comunicar la present resolució al Servei habilitat, a l'Interventor i a la
Tresorera municipal.
16. Aprovació d'una bestreta de caixa fixa Llar d’Infants del Morell.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER. Autoritzar una bestreta de caixa fixa per import de 300€ representatives a
favor de Dúnia Curcó Montserrat, amb NIF 47**69*** com a directora en funcions de
la Llar d’Infants del Morell per atendre a les següents despeses: despeses diverses
de la Llar d’Infants del Morell.
SEGON. Ordenar el pagament de l'import de la bestreta, 300€, del qual podrà
disposar l'habilitat, per atendre a les despeses assenyalades.
TERCER. Comunicar la present resolució al Servei habilitat, a l'Interventor i a la
Tresorera municipal.
17. Aprovació de pagament de multa coercitiva imposada per l’Agència de
Salut Pública de Catalunya.

PRIMER.- APROVAR fer efectiu el pagament de la multa coercitiva per import de
3.000,00 euros imposada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya per
incompliment del procés d’inscripció al Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de
Consum (SINAC) de les zones d’abastament d’aigua potable que gestiona
l’ajuntament del Morell.
SEGON.- INSTAR als Serveis Tècnics Municipals i al departament de Recaptació per
tal d’inscriure, doni d’alta i s’informi dels resultats d’analítica de la qualitat de
l’aigua de les zones d’abastament que gestiona l’ajuntament del Morell al Sistema
d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC).
TERCER.- COMUNICAR el present acord als departaments de Medi Ambient,
Recaptació, Intervenció i tresoreria de la Corporació.
18. Aprovació de l’espectacle de teatre anomenat “Fragile”
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar l’espectacle de teatre anomenat “Fragile”, que es durà a terme
el dia 6 de febrer del 2021 al Teatre Auditori del Morell, amb motiu de la
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Els reunits per unanimitat, acorden:

programació del Teatre Auditori Hivern/Primavera, a l’empresa Anna Ros Llobet amb
CIF número 47**33***, per import de 2.300€ IVA no inclòs (2.783,00€ IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar i disposar la despesa.
TERCER.- El termini d’execució del contracte és el 6 de febrer del 2021.
QUART.- Designar a David Ayza Granell per tal que assumeixi el control i seguiment
del contracte.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a les parts interessades als efectes oportuns.
19. Aprovació de proposta de despesa.
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.
SERVEIS INTERNS
Descripció

CIF

Contractació servei de
17
control d’accés
3
eleccions
17 EBRE MÈDIC Compra
4 termòmetres
17 VINILS AJ VELL
5 GUÀRDIA MUNICIPAL
17 INFO MORELL Resolució
6 megafonia WIFI
17 INFO MORELL
7 CONFIGURACIÓ USUARI

B557620
25
B555808
49
39**52**
*
B438807
64
B438807
64

Proveïdor
SERVICIOS AUXILIARES ARENA
EBREMÈDIC SL

Base
imposa
ble

IVA

Total

466,7

21

564,71

166,6

21

201,59

1.107,0
0

21

1.339,47

INFORMATICA MORELL, S.L.

175

21

211,75

INFORMATICA MORELL, S.L.

30

21

36,3

MENA PALOMO, IÑAKI

TOTAL SERVEIS INTERNS

1.945,3
1

2.353,8
2

GRANJA
17 PERE MANTENIMNET
8 JARDINERIA LA GRANJA

39**27**
GUINOVART MARIMON, PERE
*
TOTAL GRANJA

1.575,0
0
1.575,0
0

21

1.905,75
1.905,7
5

ENSEYAMENT
17
9
18
0

REPARACIÓ TENDALS
LLAR INFANTS
HERMES RECANVI
BOSSES BOLQUERS

39**93**
JUAN BORRAS BORRAS
*
B666294
HERMEX IBERICA, S.L.
94
TOTAL ENSEYAMENT

2.250,0
0

21

473,33

21

2.723,3
3

2.722,50
572,73
3.295,2
3

SEGURETAT CIUTADANA
18 ARTS GRÀFIQUES

39**64** CABRE SERRANO, OSCAR

950

21

1.149,50
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As
s.

RETOLACIÓ VEHICLE
VIGILANTS
18 MANTENIMENT
2 VEHICLE VIGILATS
1

*
A430242
07

AUTOXANDRI, S.A.U

TOTAL SEGURETAT CIUTADANA

306,38

21

1.256,3
8

370,72
1.520,2
2

BENESTAR SOCIAL
18
3
18
4
18
5
18
6
18
7
18
8
18
9
19
0
19
1
19
2

Transport adaptat
Centre de Dia: generfebrer-març
Fisioteràpia Centre de
Dia: gener-febrer-març
2021
DIS PASCUAL
PRODUCTES BAR
CENTRE DE DIA
EBREMÈDIC CATIFES
TERRA CENTRE DE DIA
PRODUCTES NETEJA I
HIGIENE CENTRE DE
DIA
CV MEDICA ESPONGES
CENTRE DE DIA
CUINA GESTIÓ SERVEI
DE MENJADOR CENTRE
DE DIA
REPRACIÓ CLIMA
CENTRE DE DIA
SERVICIO AUX
CONTRACTACIÓ AUX
GERIATRIA
REPRACIÓ ALARMA
CENTRE DE DIA

B556768
37

AMBULANCIES PONENT, S.L.

39**04**
GENS BARBERÀ, MARISA
*
A430689
72

DISTRIBUCIONS PASCUAL, S.A.

B555808
49

EBREMÈDIC SL

B437865
81

COMERCIAL MAS ALABART SERRA,
SL

B432855
92

C.V.MEDICA, S.L.

B436422
22

CUINA GESTIÓ,S.L.

41**61**
MAIDEU TORRES, PERE
*
B557620
25

SERVICIOS AUXILIARES ARENA

B430421
18

PLANA FABREGA TARRAGONA, S.L.

TOTAL BENESTAR SOCIAL

5.925,0
0

EXEM
PT

5.925,00

2.323,9
7

EXEM
PT

2.812,00

269,16

10 I
21

295,32

60

21

72,6

51,6

21

62,44

145,2

21

145,2

8.700,0
0

21 I
10

9.277,60

935,66

21

1.132,15

1.968,7
4

21

2.382,18

65,5

21

79,25

20.444,
83

22.183,
74

19 ASSOCIACIÓ PLA
3 PARCIAL

43**42** ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA
*
COOPERACIÓ

TOTAL SEGURETAT CIUTADANA

2.494,8
0
2.494,8
0

21

3.018,71

21

3.018,7
1

COMUNICACIÓ
19
4
19
5
19
6
19
7
19
8
20
0
20
2

TARRAGONA DIGITAL
CAMPANYA PUBLICITAT
VODAFONE SERVEIS
TELEFONIA
MGS ASSEGURANÇA
LLAR INFANTS
WEBS FOTOGRAFIES
NADAL 2020
HERMES ORDENANÇA
MUNICIPAL
REUS DIGITALS
BÀNNERS
ARA PUBLICITAT DIARI

B434260
63
A809073
97
A081713
73
39**75**
*
A173745
47
E439404
85
B652582
61

TARRAGONA MUSICAL, S.L.

2.660,0
0

21

3.218,60

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U

401,07

21

485,29

MGS, SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.

594,82

EXEM
PT

594,82

460

21

556,6

99

21

119,79

21

1.573,00

21

1.331,00

256,96

21

310,92

890

21

1.076,90

RODRÍGUEZ REVERTÉ, JOSEP
HERMES COMUNICACIONS, S.A.
REUS COMUNICACIÓ DIGITAL, C.B.
EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA
ARA, S.L.

CONFI MAIL
20
DISTRIBUCIÓ
3
CAMPANYA FAÇANES

B438842
46

CONFI MAIL, S.L.

20 DIARI ARA
4 PUBLICACIONS DIARI

A430567
87

PROMOTORA MEDITERRANEA DE
INFORMACIONES Y
COMUNICACIONES,S.A.

1.300,0
0
1.100,0
0
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URBANISME

20 MAR CIRERA
5 MANTENIMENT APP
RAQUEL SEGURA
20
IMATGES DRONE
6
NADAL

47**53**
CIRERA GIRONÈS, MAR
*

7.690,0
0

21

9.304,90

50

21

60,5

39**84**
SEGURA CUELLA, RAQUEL
*
TOTAL COMUNICACIÓ

15.501,
84

18.632,
32

CULTURA I FESTES
Obsequi per als
20
participants dels actes
7
de Nadal
20
OPERARIS TEATRE
8
Quota Anual Associació
20
Plataforma Arts de
9
Carrer.
21
ESPECTACLE FRAGILE
0

39**78**
CATÀ CATALÀ, JOSEP Mª
*
B556691
54

AR SERVEIS TÈCNICS A LES ARTS

G665060 ASSOCIACIÓ PLATAFORMA D'ARTS
56
DE
47**33**
ROS LLOBET, ANNA
*

TOTAL CULTURA I FESTES

300

10

330

499,702
48

21

604,64

220
2300

EXEM
PT
21

220
2.783,00

3.319,7
0

3.937,6
4

390,3

390,3

191,81

191,81

174,6

174,6

21
3
21
4
21
5
21
6
21
7

JORDI ÒDENA
REPARACIÓ BOMBA
JORDI ÒDENA CANVIAR
COMPTADORS
JORDI ÒDENA
REPARACIÓ
FLORESCENS
TREBALLS DE
JARDINERIA

77**42**
ÒDENA CATALÀ, JORDI
*
77**42**
ÒDENA CATALÀ, JORDI
*

BARBERA MAGANO, LLUIS

1923,9

1.923,90

MANTENIMENT GRANJA

POUGET LOPEZ, SERGI

4464,9

4.464,90

SARRIO MARTINEZ SALVADOR

310,97

310,97

ÒDENA CATALÀ, JORDI

150,77

150,77

7.607,2
5
54.373,
64

7.607,2
5
64.454,
68

PINTAR PLACES
MINUSVÀLID
ÒDENA QUADRE
ELECTTRIC AJ VELL

77**42**
ÒDENA CATALÀ, JORDI
*
39**97**
*
39**38**
*
39**96**
*
77**42**
*

TOTAL VIA PÚBLICA
TOTAL RELACIÓ:

20. Aprovació de la concessió d’un dret funerari pel cementiri municipal.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Estimar la sol.licitud d’instal.lació d’una làpida al nínxol *-**-* **
SEGON.- Donar trasllat dels presents acords a la part interessada.
21. Aprovació del padró de desembre 2020 dels rebuts del Centre de
Serveis per a la Gent Gran del Morell.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar els padrons dels rebuts del Centre de Serveis per a la Gent Gran
del Morell de Centre de Dia del mes de desembre de 2020.
SEGON.- Exposar-lo al públic pel termini d’un mes.
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VIA PÚBLICA
21
1
21
2

22. Aprovació del padró dels rebuts de la primera quota del curs 20202021 de la Taxa de l'Escola de Música del Morell.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar el padró dels rebuts de la primera quota del curs 2020-2021 de
la Taxa de l'Escola de Música del Morell.
SEGON.- Exposar-lo al públic pel termini d’un mes
De conformitat amb l’incís inicial de l’article 113 en relació a l’art. 82.3 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i amb l’article 12.4 del
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell, l’Alcalde proposa a la Junta
de Govern Local la inclusió en l’ordre del dia d’un nou assumpte.
La Junta de Govern Local aprova la inclusió per urgència dels dos punts en l’ordre
del dia per unanimitat.
23. Aprovació d'una bestreta de caixa fixa centre cultural.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER. Autoritzar una bestreta de caixa fixa per import de 1.000 €, a favor de
David Ayza Granell amb NIF 77**49*** com a Tècnic Auxiliar de Cultura, per
atendre a les següents despeses: despeses diverses de Cultura.
SEGON. Ordenar el pagament de l'import de la bestreta, 1.000 €, del qual podrà
disposar l'habilitat, per atendre a les despeses assenyalades.
TERCER. Comunicar la present resolució al Servei habilitat, a l'Interventor i a la
Tresorera municipal.
24. Dació de comptes de les regidories delegades.
No se’n registren.

No se’n registren.
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Document signat electrònicament
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25. Precs i preguntes.

