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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JUNTA/2021/16

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
14 de juliol 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.
2. Aprovació de fraccionament de deute tributari.

PRIMER.- Estimar les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris, d'acord al
següents terminis de pagament:
TERMINIS
20/06/2021
20/07/2021
20/08/2021

IMPORT
FRACCIONAMENT
86,91€
86,91€
86,91€

RECÀRRECS
12,64€
12,64€
12,64€

INTERESSOS
1,58€
1,58€
1,58€

IMPORT TOTAL A
PAGAR
101,13€
101,13€
101,13€

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 de fraccionament de deute tributari.
Els reunits per unanimitat, acorden:
TERMINIS
20/06/2021
20/07/2021
20/08/2021

IMPORT
FRACCIONAMENT
43,82€
43,82€
43,82€

RECÀRRECS

INTERESSOS

2,19€
2,19€
2,19€

0,02€
0,02€
0,02€

IMPORT TOTAL A
PAGAR
46,03€
46,03€
46,03€

PRIMER.- Estimar les sol·licituds de fraccionament de deutes tributaris, d'acord al
següents terminis de pagament:
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Els reunits per unanimitat, acorden:

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de
l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves
obligacions tributàries durant la vigència de l'acord.
TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada.
4. Aprovació de fraccionament de deute tributari.
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

INTERESSOS

20/07/2021
20/08/2021
20/09/2021
20/10/2021

1000,67€
1000,67€
1000,67€
1000,67€

11,00€
11,00€
11,00€
11,00€

IMPORT TOTAL A
PAGAR
1011,67€
1011,67€
1011,67€
1011,67€

SEGON.- Condicionar el manteniment i l'eficàcia de l'acord de concessió de
l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant estigui al corrent de les seves
obligacions tributàries durant la vigència de l'acord.
TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada.
5. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor.
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.

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.
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TERCER.- ESTABLIR les condicions especials següents:

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

3.855,00 €
154,20 €
31,61 €
15,03 €
0,00 €
60,10 €
260,94 €

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.
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La present liquidació es pot pagar:

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. 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

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%)

895,00 €
35,80 €
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4a.- Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que
garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles.

Taxa Urbanística (0,82%)
Placa (15,03 €)
OVP amb Tanques i Bastides
Fiança (0,5%) o 60,10 €
TOTAL A LIQUIDAR

7,34 €
15,03 €
0,00 €
60,10 €
118,27 €

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

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.
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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.

TERCER.- ESTABLIR les condicions especials següents:
1a.- La verificació favorable d’aquesta comunicació s'atorga salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.
2a.- Es verifica positivament aquesta comunicació condicionada al compliment dels
requeriments de l’informe tècnic i a què les obres es realitzin amb les mesures de
seguretat adients, especialment per la via pública, i dirigides pels tècnics
competents.
3a.- Durant el procés d’execució i a la seva finalització, les obres estaran sotmeses
a la inspecció tècnica municipal. La realització d’obres no emparades per aquesta
comunicació comportarà l’inici del corresponent expedient disciplinari. Les obres
hauran de complir estrictament la sol·licitud presentada pel sol·licitant i les
condicions establertes en la verificació d’aquesta comunicació
4a.- Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que
garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles.
5a.- Per iniciar les obres s’ha de satisfer a la tresoreria municipal, el pagament del
deute tributari que meriti, les fiances que corresponguin i qualsevol altre concepte
establert a la liquidació.
6a.- L’horari autoritzat d’execució de les obres queda comprès entre les 08:00 i les
20:00 hores de dilluns a dissabte no festius i entre les 10:00 i les 14:00 hores els
diumenges.
7a Les runes resultants d’aquesta construcció s’hauran de traslladar a un centre
gestor autoritzat, no podent-se abocar a la deixalleria municipal. En cas de
necessitar-ho s’ha de sol·licitar la llicència d’ocupació de via pública per col·locar-hi
un contenidor.

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

2.000,00 €
80,00 €
16,40 €
15,03 €
0,00 €
60,10 €
171,53 €

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.
La present liquidació es pot pagar:

de
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QUART.- APROVAR les següents liquidacions tributàries que s’hauran d’ingressar en
els terminis i formes indicats:

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.
8. Presa en coneixement de les obres menors exercici 2020 Repsol
Química S.A.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Prendre coneixement de les obres menors que formen part del conveni
d’obres menors 2020.

9. Aprovació de la liquidació definitiva exercici 2020 i la liquidació
provisional exercici 2021 del conveni subscrit amb Repsol Química SA en
matèria de llicències d’obres menors.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar la liquidació definitiva corresponent a l’exercici 2020 i la
liquidació provisional corresponent a l’exercici 2021 del conveni subscrit per
Repsol Química SA amb l’Ajuntament del Morell en matèria de llicències d’obres
menors. L’import pendent a liquidar definitiu per a l’exercici 2020 ascendeix a la
quantitat de -18.444,57 euros i el provisional per a l’exercici 2021 a la quantitat de
41.314,56 euros. Per tant, la quantitat a abonar per part de l’empresa ascendeix a
22.869,99 €.
SEGON.- Notificar el present acord a l’empresa Repsol Química, SA.
10. Aprovació de resolució del recurs de reposició
711/2021.
Els reunits per unanimitat, acorden:

liquidació exp.
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SEGON.- Notificar a l’interessat aquests acords.

PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició presentat mitjançant escrit amb
Registre d’Entrada núm. 2021-E-RC-1493 pel Director dels Serveis Territorials del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en el qual es sol·licita la
bonificació de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la
gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres; atès que
les ordenances fiscals aprovades i vigents a l’ajuntament del Morell no preveuen les
bonificacions potestatives i exempcions que sol·licita el Departament d’Educació en
l’esmentat escrit.
SEGON.- Notificar el present acord Serveis Territorials
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

a

Tarragona

del

11. Aprovació de devolució tributària.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’impost i la fiança liquidada en l’expedient de
comunicació prèvia a l'execució d'una obra menor amb número expedient
1164/2020, per un import total de 232,58 €.
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant i al departament d’intervenció i
Tresoreria.
12. Aprovació 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 967/2019, per un import de 15,03 €.
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant, al departament d’intervenció i a la
Tresoreria.
13. Aprovació de devolució de fiança.

PRIMER.- Aprovar la devolució de la fiança liquidada en la llicència d’obres amb
número expedient 163/2021, per un import de 60,10 €.
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant, al departament d’intervenció i a la
Tresoreria municipal.
14. Aprovació 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 64/2021, per un import de 60,10 €.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant, al departament d’intervenció i a
la Tresoreria municipal.
15. Aprovació de devolució de fiança.
Els reunits per unanimitat, acorden:
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Els reunits per unanimitat, acorden:

PRIMER.- Aprovar la devolució de la fiança liquidada en la llicència d’obres amb
número expedient 128/2021, per un import de 60,10 €.
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant, al departament d’intervenció i a la
Tresoreria municipal.
16. Aprovar la liquidació de la taxa per la comunicació d’inici d’activitat a
l’Avinguda Tarragona 13 del Morell per la Sra. G. Y. (Exp. 804/2021)
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Prendre coneixement de la comunicació d’inici d’activitat de comerç al
detall d’altres articles en establiments, amb la denominació de “HOME CENTER”
situat a l’Avinguda Tarragona 13 del Morell per part de la Sra. G. Y. amb NIE
****6996*, la qual es condiciona al pagament de la taxa corresponent associada a
aquest tràmit.
SEGON.- Aprovar la liquidació tributària de 2.550,00€ corresponent a la taxa per
comunicació prèvia de la Sra. G. Y., la qual s’haurà d’ingressar de conformitat amb
l’art. 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària, en el lloc i els
terminis següents:
 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 al 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:
 A les entitats financeres col·laboradores fent constar la referència de l’expedient
al número de compte: ES75 2100 0669 2702 0000 5032.

QUART.- Comunicar aquesta resolució a les àrees de serveis tècnics i tresoreria
municipals.
CINQUÈ.- En allò que es refereix a l’activitat, contra la present resolució, 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.
17. Aprovació d’autorització per poder posar música amb discjòquei o
realitzar música en directe a la terrassa exterior del local ubicat al carrer
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TERCER.- Notificar aquesta resolució a la part interessada per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

Pareteta 23 del Morell (FOLLOW ME), els dissabtes i diumenges per la
tarda-nit.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Denegar l'autorització sol·licitada per la Sra. A. G. M., per poder posar
música amb discjòquei o realitzar música en directe a la terrassa exterior del local
ubicat al carrer Pareteta 23 del Morell (FOLLOW ME), els dissabtes i diumenges per
la tarda-nit, per incompliment dels valors límit d'immissió sonora, donat que
l’activitat no disposa del corresponent aïllament acústic, ni del limitador de so
precintat per donar compliment a la normativa vigent de protecció contra la
contaminació acústica.
SEGON.- Ordenar el cessament voluntari immediat de qualsevol element de
reproducció sonora, podent procedir al precinte dels elements/equips descrits en
cas que s’incompleixi el cessament voluntari.
TERCER.- Advertir que en el cas de continuar amb l'acció productora del dany,
l'Ajuntament del Morell podrà incoar el corresponent expedient sancionador així
com en cas d'incompliment de les obligacions derivades dels requeriments
formulats podrà imposar multes coercitives, tot a l'empara del que estableix
Ordenança de Sorolls.
QUART.- Notificar aquesta resolució a la part interessada per al seu coneixement i
efectes oportuns i comunicar-ho al Servei de Guàrdia Municipal.
CINQUÈ.- Informar que 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:

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.
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.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent .
18. Aprovar l’adhesió a la primera pròrroga de l’acord marc de serveis i
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01) i
contractació basada de béns a l’adjudicatari, NOVATILU, S.L.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament del Morell a la primera prorroga de
l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en
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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.

l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2017.01).
SEGON.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària NOVATILU, S.L., amb NIF
B98197916, segons pressupost núm. 2021/113506/1, dels béns i serveis següents:
Referència
ALSL60AEMN4
VTRANSPORTE
Import net
9.598,50

Descripció
Lluminària
Siena
LED
60W
Asimètrica
Extensiva MN 4000K
Ports
Base imposable
9.598,50

Unitats

Preu unitari

Import €

50,00

190,67

9.533,50

1,00
21% IVA
21,00

65,00
Import IVA
2.015,69

65,00
TOTAL
11.614,19

TERCER.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de
11.614,19€ que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2021, a càrrec
de l'aplicació pressupostària 3/165/62901.
QUART.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària NOVATILU,
S.L. i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
CINQUÈ.- Comunicar a l’empresa adjudicatària NOVATILU, S.L. que haurà de lliurar
les llumeneres objecte de la comanda a la nau de la brigada municipal, ubicada al
final del C/. Sant Plàcid, s/n del Morell.
SISÈ.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament del Morell.
SETÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic.

-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.
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.
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.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.
19. Aprovació d'adhesió a la tercera pròrroga del contracte basat 2018.02D1 en l'acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als
ens locals de Catalunya.
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VUITÈ.- Informar que 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:

Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament del Morell a la tercera 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 2021 a l’1 d’octubre de 2022.
SEGON.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import anual de
20.000 euros que s'imputarà, dins del pressupost municipal corresponent, 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 prèvia que
s'emeti per part de la Intervenció municipal.
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.
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.

-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.
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.
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.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.
20. Aprovació de contractació basada dins de l'acord marc de l’ACM de
subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de protecció civil.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Soluciones Técnicas
2000 S.L. dels béns següents:
Lot

Tipus de peça de
roba
o
complement

Mida

Quantita
t

Import
Unitat
(sense

Import
Total
(sense
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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:

IVA)
1

PANTALON
VERANO BIE

CLIMB

2

GUANTES
DRAGON
MOD. POL31V

T-44/100

1

59,6

T-L

1

42,76

TOTAL
TOTAL AMB IVA(21%)

IVA)
59,6

42,76

102,36
123,86€

Aquests preus unitaris són de conformitat amb les ofertes presentades per la
mercantil Soluciones Técnicas, S.L. pels diferents béns relacionats dels lots 1 i 2 de
l’Acord marc i descripcions dels béns que hi consten a l’expedient 246/2021.
D’acord amb l’art. 1 del PPTP de l’expedient 2017.03, l'execució del contracte
inclou:
1. Transport del subministrament fins al lloc indicat per l’ens contractant
2. Seguiment i control del subministrament
Així mateix la clàusula 3 del PPTP d’aplicació estableix el següent:
- El vestuari destinat a policia local es basarà en la resolució del Departament
d’Interior INT/1431/2017, de 15 de juny, que defineix les característiques de la nova
uniformitat de les policies locals de Catalunya
-El servei de la presa de mides no es podrà allargar més de 15 dies hàbils a partir
de l’adjudicació del contracte.

SEGON.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 102,36€
més Iva al 21%, en total, 123,86€, que s'imputarà, dins del pressupost municipal de
l'any 2021 a càrrec de l'aplicació pressupostària 17/132/22104 Vestuari-vigilants.
TERCER.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Soluciones
Técnicas 2000, S.L., i a l’ACM al NIF G66436064 i mitjançant correu electrònic
centraldecompres@acm.cat.
QUART.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament del
Morell.
CINQUÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic.
SISÈ.- 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:
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La clàusula 49 del PCAP indica que el termini de lliurament dels subministraments
serà de màxim 60 dies a comptar des de la notificació de l’acord d’adjudicació dels
contractes basats, no obstant, podran ser pactats amb l’empresa adjudicatària
terminis superiors o terminis esglaonats, en els termes de l’article 34 de la LCSP.

-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.
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.
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.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.
21. Aprovació d'adjudicació de la contractació del servei delegat de
protecció de dades per l'Ajuntament del Morell i serveis connexos
d'assessorament i gestió en matèria de protecció de dades.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei de delegat de protecció de dades de
l’Ajuntament del Morell i serveis connexos d’assessorament i gestió en matèria de
protecció de dades a l’empresa Segurdades, S.L. amb CIF núm. B43706498 per un
preu de 1.808,95€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.495 € de
pressupost net, i 313,95€, en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus
del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats,
i una durada d’execució d’1 any.

TERCER. Advertir que si el contracte no es formalitza en el termini indicat en
l’apartat anterior per causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà
l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha
constituït. A més, aquest fet dona lloc a declarar a l’empresa en prohibició de
contractar, d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP
QUART. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors.
CINQUÈ. Publicar l'adjudicació del contracte al Perfil de contractant dins del termini
de 15 dies.
SISÈ.- Comunicar l’adjudicació al Registre públic de contractes.
SETÈ. Informar que contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar un dels recursos següents:
De conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del procediment administratiu comú, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes, a
comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
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SEGON. Requerir a la mercantil perquè procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu a requeriment de l’Ajuntament del Morell en el termini de
15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació.

D’acord amb els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de la jurisdicció
contenciosa administrativa, recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.
22. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya sobre les comunicacions realitzades
mitjançant la Xarxa RESCAT en l’àmbit de la Guàrdia Municipal.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb el Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya sobre les comunicacions realitzades
mitjançant la Xarxa RESCAT en l’àmbit de la Guàrdia Municipal.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
formalització del conveni i perquè adopti les resolucions que calguin per executar
aquests acords.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords a les parts interessades pel seu
coneixement i als efectes que s’escaiguin.
23. Aprovació de subvenció a l'Associació Clàssics Morell 2021.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l'aplicació 8/330/48021 – ASSOCIACIÓ VEHICLES
CLÀSSICS, la subvenció per import de 10.500 euros

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 per import de 10.500€ i Ordenar el pagament de
10.397,41 euros en concepte de subvenció per l’Associació Clàssics 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.
CONVENI REGULADOR DE LA
L’ASSOCIACIÓ CLÀSSICS MORELL

SUBVENCIÓ

Al Morell, a data de la signatura electrònica
REUNITS

NOMINATIVA

CONCEDIDA
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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.

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, el senyor Miquel Roig Ferre, amb DNI número 48.**3.3**-* President
de l’Associació Clàssics Morell, amb CIF número G55716401,
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 Miquel Roig Ferre, en nom i representació del
l’Associació Clàssics 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
de 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 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
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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.

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 Associació Clàssics Morell té per objecte el foment d’activitats
directament relacionades amb l’organització d’actes i la promoció dels vehicles
històrics.
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.

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 10.500 euros
consignades al pressupost de l’exercici 2021 concretament a l’aplicació
pressupostària 8/330/48021 Subvenció Associació Vehicles Clàssics.
L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les activitats corrents
l’Associació Clàssics Morell.
Segon.- COMPROMISOS MUNICIPALS


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
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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 8/330/48021 Subvenció Associació Vehicles Clàssics, on s’acredita el
nom de l’entitat beneficiària i la signatura d’aquest conveni que regula la concessió
de la subvenció.





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 om 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 Clàssics 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.

-

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:
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En aquest sentit es consideren costos subvencionables els previstos en l’activitat
objecte de subvenció i que corresponguin als criteris següents:

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.
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:

(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.
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
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1. Les obligacions del beneficiari són:

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 Municipal
d’Associacions del Morell de conformitat amb el seu Reglament regulador.
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.
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:

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

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
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.
Vuitè.- INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ

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
Alcalde

Miquel Roig Ferre
Associació Clàssics Morell

Davant meu,
El Secretari
Xavier Tardiu Bonet
24. Aprovació de proposta de despesa.
Els reunits per unanimitat, acorden:
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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.

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.
RELACIÓ 27 AD
NIF.

Raó social
interessat

Base
Imposable

IVA

Total

REVISIRÓ
VEHICLE PER A
ITV

B43461417

AUTOTER
2000,S.L.

489,1 21%

591,81

EXTENSOR
CONNECTIVITAT
ESCOLA MÚSICA

B43880764

INFORMATICA
MORELL, S.L.

88,22 21%

106,75

ESPECTACLE
MADAME ROULOTE
FME2021

45**18***

HELENA ESCOBAR
AUNÓS

1250 21%

1.512,50

REPARACIÓ I
MANTENIMENT

A43062322

TALLERS DENIS,
SA

258,98 21%

313,37

RETOLACIÓ 2N
CONTENIDOR
COLÒNIA DE

39**52***

MENA PALOMO,
IÑAKI

172,04 21%

208,17

MENTENIMENT I
DESINFECCIÓ
PISCINA

B55514418

BLUE SAFETY, SL

11224 21%

13.581,0
4

SOCORRISME JUNY
B55514418
JULIOL I AGOST

BLUE SAFETY, SL

14898 21%

18.026,5
8

PILES MÀQUINE
SALA FITNESS

ELECTRÒNICA
MANEL, S.L.

19,17 21%

23,2

SUBMINISTRAMENT
S PRODUCTES
B43594274
PISCINA

HIDROTUÏT
S.L.U.

414,3 21%

501,3

REVISIÓ
ENLLUMENAT
POLIESPORTIU

A43473552

TEYCO
INSTRUMENTACION
, SA

709,35 21%

858,31

MONITORS DE
NATACIÓ

B55514418

BLUE SAFETY, SL

3745,35 21%

4.531,87

B43451897
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Text

HIDROTUÏT
S.L.U.

SERVEIS DE
SOCORRISME
AGOST I SET.

B05288683

AURUM POOL

REPARACIÓ
CABLEKAT
PISCINA

20**87***

FUSTER ESTEBAN,
CÉSAR

PINTAR PORTA
PISCINA DE
COLOR BLANC

39**89***

SARRIÓ ROVIRA,
SALVADOR

DESPLAÇAMENT
AIRE
ACONDICIONAT A

B55609473

ARD STUDIOCLIMA
Y PROYECTOS DE

234,67 21%

283,95

3770 21%

4.561,70

124,4 21%

150,52

40 21%

48,4

1357 21%

1.641,97

566,44 21%

685,39

SUBMINISTRAMENT
PRODUCTES
B43594274
PISCINA

HIDROTUÏT
S.L.U.

MONITOR ZUMBA
MAIG 2021

B55514418

BLUE SAFETY, SL

351 21%

424,71

ANAL·LITIQUES
PISCINA

A43049956

EMPRESA
MUNICIPAL MIXTA
D' AIGÜES DE

480 21%

580,8

RETOL PISCINA

39**52***

MENA PALOMO,
IÑAKI

250,5 21%

303,11

MANTENIMENT
A80415433
PROGRAMA CRONOS

I2A PROYECTOS
INFORMATICOS,
S.A.

379,5 21%

459,19

POLSERES
PISCINA

39**52***

MENA PALOMO,
IÑAKI

1000 21%

1.210,00

ROBA CONSERGES
I MONITORS

39**52***

MENA PALOMO,
IÑAKI

176 21%

212,96

SEGELL
CORPORATIU
GUÀRIDA
MUNICIPAL

39**52***

MENA PALOMO,
IÑAKI

40,08 21%

48,5

1160 21%

1.403,60

1918,6 21%

2.321,51

PAVIMENT CASERA
DIPÒSTI
39**16***
MUNICIPAL DE

GINES SANCHEZ,
VALERO

REMOLC
TRANSPORT
ANIMAL
ABONDONATS

LUNA RAMOS,
JUDIT

39**36***
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SUBMINISTRAMENT
PRODUCTES
B43594274
PISCINA

GINES SANCHEZ,
VALERO

REPARACIÓ DE LA
20**87***
DESCÀRREGA WC

FUSTER ESTEBAN,
CÉSAR

ESTUDI
PATOLOGIC
ESTRUCTURA
FUSTA

B63265086

SANITE

SERVEIS DE
PREMSA I
COMUNICACIÓ

39**70***

POBLADO
MONTAGUT, LAIA

DIFUSIÓ FESTA
MAJOR BANNER

43**63***

LAHOZ AVENDAÑO,
RICARD

COORDINACIÓ I
COMUNICACIÓ DE
RÀDIO

48**56***

SARMIENTO
MARGOL, JESÚS

MASCARETES
HIGIÈNIQUES

B43382316

MUNDIAL IMPORT
TARRAGONA, S.L.

VINIL PLAÇA
MARIA MERCÈ
MARÇAL

39**52***

MENA PALOMO,
IÑAKI

PRORROGA
CONTRACTE
ALARMA
AJUNTAMENT

B60989233

PLANA FABREGA
SEGURETAT,SL

CONTRACTE
MANTNEIMENT
CLIMA

41**61***

TREBALLS
JARDINERIA
INSTITUT EL

6352 21%

7.685,92

69,04 21%

83,54

2903,7 21%

3.513,48

1850 21%

2.238,50

100 21%

121

1800 21%

2.178,00

500 21%

605

25,62 21%

31

178 21%

215,38

MAIDEU TORRES,
PERE

1446 21%

1.749,66

39**27***

GUINOVART
MARIMON, PERE

4180 21%

5.057,80

TREBALLS
JARDINERIA
ROTONDES

39**63***

NADAL
FERNANDEZ,
ALBERT

2340,6 21%

2.832,13

TREBALLS
JARDINERIA
CENTRE DE DIA

39**63***

NADAL
FERNANDEZ,
ALBERT

1920 21%

2.323,20

SUMINISTRAMENT
D' AIGUA
AJUNTAMENT

A41810920

VIVA AQUA
SERVICE SPAIN
SA

495,87 21%

600
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PORTA CORREDERA
DIPÒSIT
39**16***
MUNICIPAL DE

B43349885

LOMPAL, S.L.U.

TREBALLS
JARDINERIA
PLAÇA FRANCESC

39**97***

BARBERA MAGANO,
LLUIS

MATERIAL D'
OFICINA

B55574313

G.S.OFIMÀTICA,
S.L.

TREBALLS DE
DESBROSSAR
PARC. I

39**97***

BARBERA MAGANO,
LLUIS

CONTRACTACIÓ
SERVEIS
INFERMERIA

B55676837

TRANSPORT
ADAPTAT CENTRE
DIA DE JUNY

171,9 21%

208

2900 21%

3.509,00

229,62 21%

277,84

3953 21%

4.783,13

AMBULANCIES
PONENT, S.L.

3599,17 21%

4.355,00

B55676837

AMBULANCIES
PONENT, S.L.

7438,02 21%

9.000,00

BEGUDES I
ALTRES BAR
CENTRE DE

B55668636

DISERTA, S.L.

283,61 21%

343,17

SAMARRETES I
MASCARETES
CASAL D'

39**52***

MENA PALOMO,
IÑAKI

880,6 21%

1.065,53

MONOLIT "EL
MORELL"

B67164384

PERSONALITZACIO
D'ESPAIS
PUBLICS

4200 21%

5.082,00

AUTOBUSOS
SORTIDES CASAL
D' ESTIU

B43450352

GUTIBUS, SL

1772,73 21%

2.145,00

SERVEI DE
PODOLOGIA
CENTRE DE DIA
EL

B55661201

PODOLOGIA PINTO
PAZ, SL

237,19 21%

287

CONTRACTACIÓ
PERSONAL CENTRE B55676837
DE DIA

AMBULANCIES
PONENT, S.L.

699,19 21%

846,02

PRODUCTES
HIGIENE CENTRE
SERVEIS

B43786581

COMERCIAL MAS
ALABART SERRA,
SL

257,3 21%

311,33

AIGUA LLAR D'
INFANTS

A43068972

DISTRIBUCIONS
PASCUAL, S.A.

65,91 10%

72,5

MENÚS LLAR D'
INFANTS

B43642222

CUINA
GESTIÓ,S.L.

2121,84 10%

2.334,02

COMPRA DE
FLAUTES DE BEC
ÈR

B59100271

AUDENIS, S.L.

194,99 21%

235,94
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MASCARETES
HIGIÈNIQUES

20**87***

FUSTER ESTEBAN,
CÉSAR

54 21%

65,34

REPARACIÓ DE LA
20**87***
INSTAL·LACIÓ

FUSTER ESTEBAN,
CÉSAR

249,79 21%

302,25

PINTAR GRAFIT
PARED CEIP
VENTURA

SARRIO MARTINEZ
SALVADOR

60 21%

72,6

39**96***

HONORARIS
77**48***
ENGINYER TÈCNIC

LÓPEZ REVERTÉ
DAVID

2160 21%

2.613,60

CADIRA EEMM
EPOXI

A58026634

COMERCIAL
CONTEL, S.A.

130 21%

157,3

CATXET
ESPECTAVLE
JORNADES

G58525924

ADIFOLK

2479,34 21%

3.000,00

LLOGUER CABINES
WC FESTA LA
A62518121
GRANJA

TOI TOI
SANITARIOS
MOVILES, S.A.

391,32 21%

473,5

EQUIPAMNET I
SERVEI TECNIC
KOSELIG

39**21***

PORTA GRAGERA,
RAFAEL

585,02 21%

707,87

LLOGUER WC FME

A62518121

TOI TOI
SANITARIOS
MOVILES, S.A.

1287,03 21%

1.557,31

MAERIAL SOPAR
GRANJA

39**49***

ZAMORA SOLANES,
MÓNICA

77,83 21%

94,17

COQUES PER AL
SOPAR DE LA
GRANJA

39**58***

NADAL
ALCANTARA,
JOSEP A.

342,73 21%

414,7

IMPRESSIÓ
LLIBRETS FESTA
MAJOR ESTIU

A43038561

INDÚSTRIES
GRÀFIQUES
GABRIEL GIBERT,

1643,31 21%

1.988,41

EQUIPS DE
PROJECCIÓ
CINEMA FME

B64799893

PERE VILA
AUDIOVISUALS
S.L.U

1000 21%

1.210,00

ACTUACIÓ DE
CANT PER
L'OFICI FESTA

39**99***

MOLINA FONT
DAVID

600 21%

726

MÀ D' OBRA
FESTA GRANJA

20**87***

FUSTER ESTEBAN,
CÉSAR

1053 21%

1.274,13
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INTERFON LLAR
D' INFANTS EL
MORELL

TAULES I
CADIRES DE LA
FESTA DE LA

39**97***

DALMAU BATALLA,
JOSEP Mª

MANTA D' OMBRA
I BIDRES FME

B43464205

TALLERS PARES
SUBMINISTRES,
S.L.

ACTIVITAT
PAINBALL FME

B43701671

195 21%

235,95

321,4 21%

388,89

TARRACO
ADVENTURE, S.L.

1900 21%

2.299,00

TXARANGA PER LA
TEMPTA DE
G43770304
VAQUES FME

AGRUPACIÓ
MUSICAL XINOXANO

2100 21%

2.541,00

TRACA FME

B12361812

PIROTECNIA
TOMAS, S.L

1200 21%

1.452,00

SEGURETAT FME

B55762025

SERVICIOS
AUXILIARES
ARENA

5835,4 21%

7.060,83

ACTUACIÓ DE
MÀGIA FME

35**31***

CABEZAS VIVES,
JORDI

1239,67 21%

1.500,00

ACTUACIÓ CIRC
FME

B43522192

ADMINISTRACIÓ I
GESTIÓ DE
MUSICS I

2200 21%

2.662,00

Carpes 3x3 per
l' habilitació
d' 1.542,64

B6421661
7

CREAJAG, SL

1.274,91

21%

1.542,64

espais FME
TOTAL RELACIÓ:

126.662,35

153.020,79

25. Aprovació de la relació de factures 28 i 29.

PRIMER.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament de la relació de factures
número 28 per import de 103.773,48€.
SEGON.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament de la relació de despeses
número 29 per import de 1.620,00€
TERCER.- Notificar l’acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

Núm. Ope.

NIF.

2021006274

S5800004CT

2021006275

S5800004CT

Relació 28
Raó social interessat

ENTITAT AUTÒNOMA DEL
DIARI OFICIALI DE
PUBLICACIONS
ENTITAT AUTÒNOMA DEL
DIARI OFICIALI DE
PUBLICACIONS

Núm. Fac.

Import
líquid

A/20210006872

218,40

A/20210007107

218,40
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Els reunits per unanimitat, acorden:

S5800004CT

2021006277

S5800004CT

2021006278

S5800004CT

2021006279

A83052407

2021006280

P4300002E

2021006052
2021006053
2021006121

A43062322
B66927518
A81948077

2021006122

A81948077

2021006123

A81948077

2021006124

A81948077

2021006125

A81948077

2021006126

A81948077

2021006127

A81948077

2021006129

A81948077

2021006130

A81948077

2021006131

A81948077

2021006132

A81948077

2021006133

A81948077

2021006134

A81948077

2021006135

A81948077

2021006136

A81948077

2021006137

A81948077

2021006138

A81948077

2021006139

A81948077

2021006140

A81948077

2021006141

A81948077

2021006142

A81948077

2021006143

A81948077

2021006144

A81948077

2021006145

A81948077

2021006146

A81948077

2021006147

A81948077

2021006148

A81948077

ENTITAT AUTÒNOMA DEL
DIARI OFICIALI DE
PUBLICACIONS
ENTITAT AUTÒNOMA DEL
DIARI OFICIALI DE
PUBLICACIONS
ENTITAT AUTÒNOMA DEL
DIARI OFICIALI DE
PUBLICACIONS
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS
Y TELÉGRAFOS,SA
CONSORCI D'AIGÜES DE
TARRAGONA
TALLERS DENIS, SA
TESCOM TELECOM SL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA

A/20210007380

327,60

A/20210007574

218,40

A/20210007774

218,40

4003140567

176,14

210503

8.993,29

2100000798
2021/123
PLR108N0052005

725,84
284,35
3,51

PLR108N0054822

509,12

PLR101N0235582

16,11

PLR108N0054824

491,94

PLR108N0054823

33,42

PLR108N0054825

152,29

PLR108N0054821

25,88

PMR101N0220203

172,56

PLR108N0043644

403,75

PLR108N0039857

834,14

PLR108N0039880

501,51

PLR108N0039881

1.056,35

PLR108N0039858

745,30

PMR101N0219692

393,59

PLR101N0237399

102,22

PLR108N0016528

432,24

PLR108N0016529

747,63

PLR108N0016530

955,65

PMR108N0011497

692,50

PLR108N0022578

904,92

PLR108N0022577

1.100,06

PLR108N0022580

444,90

PLR108N0022686

666,60

PLR108N0022579

287,64

PLR108N0029771

325,15

PLR108N0029773

243,96

PLR108N0029772

20,32
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2021006276

A81948077

2021006150

A81948077

2021006151

A81948077

2021006152

A81948077

2021006153

A81948077

2021006154

A81948077

2021006155

A81948077

2021006156

A81948077

2021006158

A81948077

2021006160

A41810920

2021006161
2021006167

39**91***
B43464205

2021006169
2021006170
2021006192

39**52***
B43072586
A43068972

2021006193

B43987098

2021006194
2021006195
2021006196
2021006197
2021006198
2021006199
2021006200
2021006201
2021006202

A25530163
A25530163
A25530163
A25530163
A25530163
A25530163
A25530163
A25530163
B43083179

2021006203
2021006204

B65001893
U67273987

2021006205

U67273987

2021006206

B58265240

2021006207
2021006208

20**87***
B58265240

2021006209
2021006210

39**24***
B43987098

2021006211

B58265240

2021006212

39**50***

2021006214
2021006215
2021006216

39**24***
39**75***
B43464205

2021006217
2021006219
2021006221
2021006223

B43642222
B43884246
39**52***
B43091420

UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL
VIVA AQUA SERVICE SPAIN
SA
BILBAO ARESTÉ, IKER
TALLERS PARES
SUBMINISTRES, S.L.
MENA PALOMO, IÑAKI
SUGRAÑES EDITORS, S.L.
DISTRIBUCIONS PASCUAL,
S.A.
GUIVERNAU EQUIPOS
D'OFICINA, SL
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
ESTIVILL SERV.
ADMINISTRATIUS, S.L.
DRAGCLIC, SL
GIROCOPI, SLSISTEMES D'
ORGANITZACIO SAUTE
GIROCOPI, SLSISTEMES D'
ORGANITZACIO SAUTE
FERRER Y OJEDA
ASSOCIADOS, CORREDURIA
DE SEGUROS, SL
FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
FERRER Y OJEDA
ASSOCIADOS, CORREDURIA
DE SEGUROS, SL
ALBERICH LLOP MARGARIDA
GUIVERNAU EQUIPOS
D'OFICINA, SL
FERRER Y OJEDA
ASSOCIADOS, CORREDURIA
DE SEGUROS, SL
GRANELL MARCH,
M.MONTSERRAT
ALBERICH LLOP MARGARIDA
RODRÍGUEZ REVERTÉ, JOSEP
TALLERS PARES
SUBMINISTRES, S.L.
CUINA GESTIÓ,S.L.
CONFI MAIL, S.L.
MENA PALOMO, IÑAKI
TECNOBAR SERVICIOS, S.L.

PNR108N0014498

180,05

PNR108N0019189

205,28

PLR101N0236699

576,34

PLR101N0236695

711,65

PLR101N0234041

1.015,12

PLR101N0234039

1.349,00

PLR101N0235583

232,47

SPR101N0185607

7,96

SPR108N0032151

1,55

211101399333
128
00679

75,57
217,80
315,56

2021/512
210269
60

2.835,03
111,17
312,35

00134753

396,86

FVR2109612
FVR2109613
FVR2109614
FVR2109615
FVR2109616
FVR2109617
FVR2109618
FVR2109619
6121

660,51
88,44
55,44
55,44
83,16
39,14
119,46
66,66
1.730,68

858
2021/S/2410

304,56
219,00

2021/S/2411

429,53

1001282312

1.357,28

3027
1001282309

412,85
451,58

209
00134842

24,20
287,29

1001282525

77,51

541

62,99

208
102
00764
2022/FAC/927
210358
2021/524
V210018

381,15
102,85
73,59
2.116,22
310,92
67,76
2.352,85
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2021006149

B43091420
B55580849
B55580849
B43880764
B55609473

2021006229

B43786581

2021006230

A28541639

2021006231

A43056787

2021006232
2021006233
2021006234

B55075022
41**61***
B55552723

2021006236
2021006238
2021006239
2021006240
2021006258

B60917143
20**87***
20**87***
20**87***
B82300526

2021006281

G28029643

2021006283
2021006294
2021006302

A08663619
B43804988
A41810920

2021006303

A41810920

2021006304
2021006305

A08663619
B98119902

2021006306
2021006307
2021006308
2021006309
2021006310
2021006313
2021006315
2021006319

B64030299
39**70***
48**56***
77**48***
47**79***
B43451897
B61579348
A17374547

2021006320

B55624506

TECNOBAR SERVICIOS, S.L.
EBREMÈDIC SL
EBREMÈDIC SL
INFORMATICA MORELL, S.L.
ARD STUDIOCLIMA Y
PROYECTOS DE
CLIMATIZACIÓN, SL
COMERCIAL MAS ALABART
SERRA, SL
FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.
UNIPERSONAL
PROMOTORA MEDITERRANEA
DE INFORMACIONES Y
COMUNICACIONES,S.A.
KOOBIN EVENTS, SL
MAIDEU TORRES, PERE
CONSTRUCCIONS SOLIDITY
2011, S.L
3-G AGUAS, S.L.
FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
FUSTER ESTEBAN, CÉSAR
SOLUCIONES TÉCNICA 2000,
S.L.
SOCIETAT GENERAL
D'AUTORS I EDITORS
CAIXABANK, S.A.
ELEVA RENT, SLU
VIVA AQUA SERVICE SPAIN
SA
VIVA AQUA SERVICE SPAIN
SA
CAIXABANK, S.A.
TECNOLOGIAS RENOVADAS
DEL AQUA
PIANOS CATALUNYA, S.L.
POBLADO MONTAGUT, LAIA
SARMIENTO MARGOL, JESÚS
LÓPEZ REVERTÉ DAVID
MACHADO SORRIBES, NEUS
ELECTRÒNICA MANEL, S.L.
MANUSA DOOR SYSTEMS, SLU
HERMES COMUNICACIONS,
S.A.
NOVELEC BAIX CAMP, S.L.

T210174
2021/306
2021/310
007898
02100163

A210264
21SM1583/1001211

468,63
72,60
169,40
119,90
1.191,85

123,61
25.363,00

D2100158

187,20

A-637
15172
074/2021

330,57
83,49
1.798,57

210423
3018
3025
3026
6747

3.588,44
590,72
1.288,89
640,39
79,86

1210262648

150,52

011058751
0100001599
211101404646

1,21
1.452,00
20,03

211101406661

13,95

010910036
210087
2021/A/21060
2021/009
6
16/21
6
1856
FVN21D060083
102342
1210500462

1,21
565,07
665,50
2.120,00
1.908,00
2.077,60
954,00
240,33
10.403,56
359,37
2.625,11
103.773,48

Relació 29
Núm. Ope.

NIF.

Raó social interessat

2021006335

39**12***

CONCEPCION
SAEZ
LLAMBRICH

480

2021006336

39**13***

PAÑOS
ESPINOSA,
SERGIO

300

2021006337

39**30***

ALEGRE MOTA,
ALEXANDRE

840

Total

Total

1.620,00

26. Aprovació del trasllat de restes mortals del cementiri municipal.
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2021006224
2021006225
2021006226
2021006227
2021006228

Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar el trasllat de les restes mortals.
SEGON.- Donar trasllat dels presents acords a la part interessada.
27. Aprovació del padró taxa pavelló municipal juliol 2021.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar el padró dels rebuts del mes de juliol de 2021 de la Taxa del
Pavelló Municipal d'Esports 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 per unanimitat la inclusió per urgència del punt en
l’ordre del dia.
28. PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA. Aprovació de subvenció al Club Ciclista
Morell 2021.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l'aplicació 4/341/48005 - SUBVENCIÓ CICLISME, la
subvenció per import de 7.000,00 euros.

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 7.000 euros en concepte
de subvenció Club Ciclisme El 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.
CONVENI REGULADOR DE
AL CLUB CICLISTA MORELL

LA

SUBVENCIÓ

El Morell, a data de la signatura electrònica

NOMINATIVA

CONCEDIDA
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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.

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, Jordi Sanahuja Vergés, amb DNI número 77**49*** President del Club
Ciclista El Morell, amb NIF número G43315266,
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 al senyor Jordi Sanahuja Vergés, en nom i representació del
Club ciclista El 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
de 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 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
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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.

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 Ciclista El Morell té per objecte la pràctica esportiva del
ciclisme.
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.

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 7.000 euros
consignades al pressupost de l’exercici 2021 concretament a l’aplicació
pressupostària 4/341/48005 - SUBVENCIÓ CICLISME.
L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les activitats corrents del
Club Ciclista El Morell.
Segon.- COMPROMISOS MUNICIPALS


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
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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 4/341/48005 - SUBVENCIÓ CICLISME, on s’acredita el nom de
l’entitat beneficiària i la signatura d’aquest conveni que regula la concessió de la
subvenció.





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 Ciclista El 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.

-

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
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En aquest sentit es consideren costos subvencionables els previstos en l’activitat
objecte de subvenció i que corresponguin als criteris següents:

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.
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:

(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.
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
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1. Les obligacions del beneficiari són:

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 Municipal
d’Associacions del Morell de conformitat amb el seu Reglament regulador.
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.
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:

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

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
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.
Vuitè.- INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ

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
Alcalde
Morell

Jordi Sanahuja Vergés
Club Ciclista El

Davant meu,
El Secretari
Xavier Tardiu Bonet
29. Dació de comptes de les regidories delegades.
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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.

La regidora Maria Jesús Valldosera Gasull dona compte del programa de Festa
Major, a reserva de les mesures que pugui aprovar el PROCICAT.
El Sr. Alcalde dona compte de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització del
polígon I del PP10, i que està previst que les obres comencin en els propers dies.
30. Precs i preguntes.
No se’n registren
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
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