Xavier Tardiu Bonet (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 23/09/2021
HASH: 627910111a476026eba1e3e372496aa6

CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JUNTA/2021/17

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
27 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
05/08/2021
05/09/2021
05/10/2021
05/11/2021
05/12/2021

IMPORT
FRACCIONAMENT
425,00€
425,00€
425,00€
425,00€
425,00€

INTERESSOS
5,76€
5,76€
5,76€
5,76€
5,76€

IMPORT TOTAL A
PAGAR
430,76€
430,76€
430,76€
430,76€
430,76€

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. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Requerir a la Sra. N. G. S. perquè en el termini de deu dies hàbils
presenti la documentació que manca, segons informe del tècnic municipal.
SEGON.- Suspendre el tràmit a la Sra. N. G. S. mentre no es compleixi allò requerit
al primer punt d’aquesta resolució.
TERCER.- Advertir expressament a l’interessat, que si transcorregut el termini
atorgat no es compleix el requerit al punt primer, se’l tindrà per desistit i es
procedirà a l’arxiu de l’expedient, prèvia resolució dictada a l’efecte.
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Els reunits per unanimitat, acorden:

4. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Requerir a la Sra. M. M. O. C. perquè en el termini de deu dies hàbils
presenti la documentació que manca, segons informe del tècnic municipal.
SEGON.- Suspendre el tràmit a la Sra M. M. O. C. mentre
requerit al primer punt d’aquesta resolució.

no es compleixi allò

TERCER.- Advertir expressament a l’interessat, que si transcorregut el termini
atorgat no es compleix el requerit al punt primer, se’l tindrà per desistit i es
procedirà a l’arxiu de l’expedient, prèvia resolució dictada a l’efecte.
5. Presa en coneixement de comunicació prèvia d’obra menor.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- PRENDRE coneixement de la comunicació prèvia d’obres menors
presentada.
SEGON.- ESTABLIR un termini de dotze mesos per a l’acabament de les obres,
transcorreguts els quals es produirà la caducitat del termini d’execució de les
mateixes i esdevindrà necessari presentar una nova comunicació prèvia.
TERCER.- ESTABLIR les condicions especials següents:
1a.- La verificació favorable d’aquesta comunicació s'atorga salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.

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

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

2.300,00 €
92,00 €
18,86 €
15,03 €
0,00 €
60,10 €
185,99 €

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.

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.
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.
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RÈGIM DE RECURSOS

SEGON.- ESTABLIR un termini de dotze mesos per a l’acabament de les obres,
transcorreguts els quals es produirà la caducitat del termini d’execució de les
mateixes i esdevindrà necessari presentar una nova comunicació prèvia.
TERCER.- ESTABLIR les condicions especials següents:
1a.- La verificació favorable d’aquesta comunicació s'atorga salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.
2a.- Es verifica positivament aquesta comunicació condicionada al compliment dels
requeriments de l’informe tècnic i a què les obres es realitzin amb les mesures de
seguretat adients, especialment per la via pública, i dirigides pels tècnics
competents.
3a.- Durant el procés d’execució i a la seva finalització, les obres estaran sotmeses
a la inspecció tècnica municipal. La realització d’obres no emparades per aquesta
comunicació comportarà l’inici del corresponent expedient disciplinari. Les obres
hauran de complir estrictament la sol·licitud presentada pel sol·licitant i les
condicions establertes en la verificació d’aquesta comunicació
4a.- Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que
garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles.
5a.- Per iniciar les obres s’ha de satisfer a la tresoreria municipal, el pagament del
deute tributari que meriti, les fiances que corresponguin i qualsevol altre concepte
establert a la liquidació.
6a.- L’horari autoritzat d’execució de les obres queda comprès entre les 08:00 i les
20:00 hores de dilluns a dissabte no festius i entre les 10:00 i les 14:00 hores els
diumenges.

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

6.025,44 €
241,02 €
49,41 €
15,03 €
0,00 €
60,10 €
365,56 €

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.
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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.

Finalitzats els terminis d’ingrés esmentats, s’exigirà el deute en via
constrenyiment amb el recàrrec i interessos de demora legalment establerts.

de

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

SEGON.- Per acord de Ple extraordinari no es liquidarà de la taxa per ocupació de la
via pública amb taules i cadires, degut a la situació provocada pel Covid-19.
TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada.
8. Aprovació de l'atorgament de llicències d'ocupació de via pública per ús
privat.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Atorgar llicència d’ocupació de via pública per un quiosc, situat a la
Rambla Joan Maragall, durant l’any 2021
SEGON.- Per acord de Ple extraordinari no es liquidarà de la taxa per ocupació de la
via pública amb taules i cadires, degut a la situació provada pel Covid-19..
TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada
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PRIMER.- Atorgar llicència d’ocupació de via pública per instal·lar 4 taules i cadires
davant de l’establiment situat a la Plaça de la Font, numero **, durant l’any 2021

9. Aprovació de l'atorgament de llicències d'ocupació de via pública per ús
privat.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Atorgar llicència d’ocupació de via pública per instal·lar 2 taules i cadires,
davant l’establiment, situat a l’Avinguda de Tarragona, numero 17, durant els
mesos de maig a setembre de 2021.
SEGON.- Per acord de Ple extraordinari no es liquidarà de la taxa per ocupació de la
via pública amb taules i cadires, degut a la situació provada pel Covid-19.
TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada.
10. Aprovació de l'atorgament de llicències d'ocupació de via pública per
ús privat.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Atorgar llicència d’ocupació de via pública per instal·lar 4 taules i cadires,
davant l’establiment, situat a la Plaça Francesc Macià, durant els mesos de maig a
desembre de 2021.
SEGON.- Per acord de Ple extraordinari no es liquidarà de la taxa per ocupació de la
via pública amb taules i cadires, degut a la situació provada pel Covid-19.
TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la part interessada.
11. Aprovació de la liquidació de la taxa per la comunicació d’inici
d’activitat a l’Avinguda de la Pau 1 del Morell per ALUMORELL 1994, S.L.

PRIMER.- Prendre coneixement de la comunicació d’inici d’activitat de comerç al
detall d’altres articles d’ús domèstic (venda i exposició de tendals i fusteria
d’alumini), situat a l’Avinguda de la Pau 1 del Morell per part de ALUMORELL 1994,
S.L. amb NIF B55648620, la qual es condiciona al pagament de la taxa corresponent
associada a aquest tràmit.
SEGON.- Aprovar la liquidació tributària de 680,00€ corresponent a la taxa per
comunicació prèvia de ALUMORELL 1994, S.L., 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.
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Els reunits per unanimitat, acorden:

TERCER.- Notificar aquesta resolució a la part interessada per al seu coneixement i
als efectes oportuns.
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.
12. Aprovació de devolució
explotació bar Centre Cultural.

garantia

definitiva

concessió

demanial

Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Compensar i declarar extingits els següents deutes:
Concepte
LLUM MAIG-DESEMBRE 2018
CONCESSIÓ ABRIL 2019
CONCESSIÓ SETEMBRE 2019
CONCESSIÓ OCTUBRE 2019

Import
2.583,92€
700,00€
700,00€
700,00€

TERCER.- Donar trasllat dels presents acords a la interessada i als Serveis
econòmics de l’Ajuntament del Morell.
13. Aprovació de devolució de tributs.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar la devolució de la fiança liquidada en la llicència d’obres majors
amb número expedient 13/2008, en concepte de gestió de residus de l’obra, per un
import de 2.716,52 €.
SEGON.- Aprovar la devolució de la part proporcional de l’Impost de Construccions
liquidat en la llicència d’obres majors amb número expedient 13/2008, corresponent
al 70% la part no executada de l’obra, per un import de 6.020,00 €.
TERCER.- Desestimar la sol·licitud de devolució de la part proporcional de la taxa
administrativa, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 8è de l’Ordenança
reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.
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SEGON.- Ordena el pagament de 3.027,28 euros a favor de la Sra. Lara Gomis
Padrell en concepte de devolució de la garantia definitiva de la concessió demanial
per l’explotació del bar del Centre Cultural del Morell.

QUART.- Notificar el present acord al sol·licitant, al departament d’intervenció i a la
Tresoreria municipal.
14. Aprovació del pagament de la liquidació revisió bonificació aplicada en
la declaració de facturació neta i autoliquidació del cànon de l’aigua
corresponent al 1r trimestre de l’any 2021, facturada durant el 2n
trimestre de 2021.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar el pagament de la liquidació revisió bonificació aplicada en la
declaració de facturació neta i autoliquidació del cànon de l’aigua. Corresponent al
1r trimestre de l’any 2021, facturada durant el 2n trimestre de 2021, per import de
1.078,44€, Model A1.
SEGON.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el pagament per
import de 1.078,44€ imputable a la partida pressupostària 2021/03/161/20900 –
Cànon Aigua.
TERCER.- Ordenar el pagament del preu públic de l’Agència Catalana de l’Aigua
per import de 1.078,44€.
15. Aprovació d'incoació de procediment sancionador en matèria de
civisme i convivència ciutadana.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Acordar la incoació del corresponent procediment sancionador per
infracció de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana del Morell,
per haver-se donat el fet que es relaciona tot seguit:
 Fer necessitats fisiològiques com ara defecar, orinar, tant a la via pública com a
zones privades.
El qual pot ser tipificat com a lleu i del qual n’és presumpte responsable:

Sense perjudici del que resulti de la instrucció del procediment, l’import de la sanció
econòmica aplicable per la infracció comesa està previst en 100,00€.
SEGON.- Nomenar instructor de l'expedient a la Sra. Ester Llorens Pérez qui farà
també les funcions de secretaria.
En el cas que, en la persona instructora es doni algunes de les causes d'abstenció
previstes a l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, podrà plantejar-se la seva recusació en qualsevol moment de la tramitació
del procediment d'acord amb el procediment previst a l'article 26 de la mateixa llei.
TERCER.- Comunicar que la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per
sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les
ordenances municipals d'acord amb els articles 21.1.n) de la LRBRL i el 53.1.n) del
TRLMRLC, llevat que tal facultat sigui atribuïda a altres òrgans, tal com es va
delegar a favor de la Junta de Govern Local els expedients sancionadors incoats per
aquest Ajuntament mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 528/2019 de 5 de juliol.
QUART.- Informar que si un cop iniciat el procediment, l’infractor reconeix la seva
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 El Sr. M. G. amb NIE ****1351*

responsabilitat, es podrà resoldre el procediment amb la imposició de la sanció
corresponent.
Si la sanció té únicament caràcter pecuniari o bé cal imposar una sanció pecuniària
i una altra de caràcter no pecuniari però s’ha justificat la improcedència de la
segona, és a dir, no hi ha sancions accessòries, i el presumpte responsable desitja
procedir al seu pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la resolució,
implicarà la terminació del procediment, excepte pel que fa a la reposició de la
situació alterada o a la determinació de la indemnització pels danys i perjudicis
causats per la comissió de la infracció, si fos el cas.
En tots dos casos, tant si l'infractor reconeix la seva responsabilitat com en el cas
del pagament voluntari pel presumpte responsable abans de la terminació, i sempre
que la sanció únicament tingui caràcter pecuniari i no hi hagi sancions accessòries,
s'aplicarà a l'import de la sanció una reducció del 30%, i són acumulables entre si.
Per la seva aplicació l'interessat haurà de deixar constància del seu desistiment o
renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra dita sanció.
L’import es farà efectiu mitjançant transferència al núm. de compte de Caixabank
de titularitat de l’Ajuntament del Morell següent:
ES75-2100-0669-2702-0000 5032
De conformitat amb l’article 62. 2 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre General
Tributària, el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents
terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil,
fins a l'immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior
o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

En el cas de no efectuar al·legacions sobre el contingut d'aquesta resolució, en el
termini establert a l'efecte, aquest contingut podrà ser considerat proposta de
resolució atès que conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
SISÈ.- Comunicar a l’instructor el seu nomenament amb trasllat de les actuacions
existents.
SETÈ.- Informar que contra la present resolució, que és un acte de tràmit, i no
esgota la via administrativa, no es pot interposar cap recurs.
16. Aprovació de convenis de col·laboració per a la formació pràctica
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració per a la realització de les
pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
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CINQUÈ.- Notificar la present resolució als interessats, presumptes responsables i
al denunciant, si és el cas, i comunicar-los que se'ls hi atorga un termini de 5 dies
hàbils per tal que puguin al·legar allò que considerin convenient.

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 a executar
l’acord.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords a les parts interessades pel seu
coneixement i als efectes que s’escaiguin.
17. Aprovació de modificació data contracte "Orquestra Maravella"
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER. Modificar la data de l’espectacle "Orquestra Maravella" del contracte amb
Músics de Catalunya SCCL, la qual queda fixada pel dia 13 de novembre de 2021.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la part interessada.
TERCER. Contra aquesta resolució, 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:
a) 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.
b) 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.
18. Aprovació de la concessió d’un dret funerari pel cementiri municipal.

PRIMER.- Estimar la sol.licitud d’instal.lació d’una làpida al nínxol *-*-*.
SEGON.- Donar trasllat dels presents acords a la part interessada.
19. Aprovació del padró taxa Llar d'infants el Morell maig 2021.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar el padró dels rebuts del mes de maig de 2021 de la taxa de la
llar d’infants del Morell.
SEGON.- Exposar-lo al públic pel termini d’un mes.
20. Aprovació del padró taxa Llar d'infants el Morell juny 2021.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar el padró dels rebuts del mes de juny de 2021 de la taxa de la llar
d’infants del Morell.
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Els reunits per unanimitat, acorden:

SEGON.- Exposar-lo al públic pel termini d’un mes.
21. Aprovació del padró dels rebuts del segon trimestre de 2021 de la taxa
per ocupació de la via pública amb parades de mercat.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar el padró dels rebuts del segon trimestre de 2021 de la taxa per
ocupació de la via pública amb parades de mercat.
SEGON.- Exposar-lo al públic pel termini d’un mes.
22. Dació de comptes del Decret d’Alcaldia 2021-0545, de 19 de juliol de
2021, que aprova el padró dels rebuts pel servei d'aigua, clavegueram i
escombraries corresponent al 2n trimestre de 2021.
La Junta de Govern Local pren coneixement.
De conformitat amb l’incís inicial de l’article 113 en relació a l’art. 82.3 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i amb l’article 12.4 del
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell, l’Alcalde proposa a la Junta
de Govern Local la inclusió en l’ordre del dia de cinc nous assumptes.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat la inclusió per urgència dels punts
en l’ordre del dia.
23. Aprovació d’atorgament de llicència d’ocupació via pública per ús
privat.

PRIMER.- Atorgar la llicència d’ocupació de terrenys de domini públic a la Sra. A. C.
M., amb la finalitat de tallar el Carrer Vallgornera a l’alçada del núm. ** fins la reixa
del solar contigu, el dia 31 de juliol de 2021, entre les 17:00h i les 19:00, amb motiu
d’una festa d’aniversari infantil.
SEGON.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la part interessada per al seu
coneixement i als efectes oportuns comunicant-li que s’haurà de donar compliment
al que estableix el tècnic municipal en el seu informe.
TERCER.- Comunicar l’acord a la Brigada Municipal i al Cos de Vigilants Municipals
als efectes oportuns.
24. Aprovació
urbanística

del recurs

de reposició

presentat per una

infracció

Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició presentat mitjançant escrit amb
registre d’entrada número 2021-E-RC-1364, de data 11/06/2021, contra la resolució
de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2021; on s’acorda la prescripció i
arxiu de procediment sancionador de l’expedient de disciplina per infracció
urbanística pel cobriment d’una part del terrat situat a la planta coberta de
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Els reunits per unanimitat, acorden:

l’habitatge situat al carrer ****** ** *-*, amb referència cadastral
********************; de conformitat amb els antecedents i fonaments jurídics que
consten en la present proposta.
SEGON. Arxivar l’expedient.
TERCER. Notificar el contingut de la resolució als interessats en l’expedient.
QUART. 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 des del dia següent de la seva
notificació.
25. Aprovació de contractació dels serveis de subministrament de menjars
per a la llar d’infants i el centre de dia de la gent gran.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de subministrament
de menjars per a la Llar d’Infants i el Centre de Dia per a la gent gran del Morell i el
plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han
de regir la contractació
SEGON.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la
publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea així com en el Perfil de
contractant perquè en el termini de 30 dies naturals comptats des de la data
d'enviament de l'anunci de licitació a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea es
presentin les proposicions que s'estimin pertinents.

Així mateix autoritzar la despesa pel que resta de l’exercici 2021 per import total de
10.890€ IVA inclòs corresponent al subministrament de 75 menús diaris durant els
mesos de novembre i desembre, dels quals, 30 menús se subministren diàriament
al Centre de Dia, en total 4.356€ IVA inclòs amb càrrec a la partida 11/231/22710, i
45 menús a la Llar d’infants, en total 6.534€ IVA inclòs amb càrrec a la partida
2/323/22711.
QUART.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
President: Eloi Calbet Ferran, Alcalde; suplent, Maria Jesús Valldossera Gasull,
Regidora de Benestar social i gent gran
Vocal: Xavier Tardiu Bonet, Secretari municipal; suplent, Dolors Catalan Cabistany,
auxiliar administrativa
Vocal: Vicente Vayá Morte, Interventor municipal; suplent, Sonia Piñol Guasch,
tècnica mitjana.
Vocal: Jordi Palau Teixidó, TAG; suplent, Josep Verge, tècnic de sistemes de la
informació i noves tecnologies,
Secretaria: Ester Llorens Pérez, TAG; suplent; Gemma Montserrat Guinovart, auxiliar
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TERCER.- Autoritzar la despesa pels dos anys de contracte per import de 124.146€,
amb el desglossament següent: 112.860€ de pressupost net, i 11.286€, en
concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 10%, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries - 11/231/22710- Servei de menjador: Centre de dia i 2/323/22711- Servei de menjador: llar d’ infants i, si escau, comprometre els crèdits
necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.

administrativa.
CINQUÈ.- Publicar al DOUE i al perfil de contractant tota la documentació integrant
de l'expedient de contractació, així com la composició dels membres de la mesa de
contractació.
SISÈ.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació.
SETÈ.- Contra aquesta resolució es podrà interposar potestativament el recurs
especial en matèria de contractació a què fa referència l’article 44 de la Llei 9/2017
de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, davant del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir
de l’endemà a la notificació.
En cas que no s’opti por aquesta via, es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona de conformitat amb la Llei 29/1998 de 13 de juliol
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
26. Aprovació de la relació de factures 30 i 31.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament de la relació de factures
número 30 per import de 103.806,21€.
SEGON.- Reconèixer l’ obligació i efectuar el pagament de la relació de despeses
número 31 per import de 14.317,45€
TERCER.- Notificar l’acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

NIF.
39**96***
B43451897
A43083203
G43119056
B43978915
U67273987
B43887629
B43981208
B43987098
B55762025
B29225687
F55686794
39**97***
A48148647
A48148647
A48148647
A48148647

Raó social interessat
SARRIO MARTINEZ SALVADOR
ELECTRÒNICA MANEL, S.L.
ARTS GRÀFIQUES RABASSA,
ASSOCIACIÓ AURORA-SALUT MENTAL, TERRITORI I
PAISATG
CIA.PASSABARRET,SL
GIROCOPI, SLSISTEMES D'ORGANITZACIO SAUTE
PREVENACTIVA, S.L.U.
GIRAVOLT ACCIÓ, SLU
GUIVERNAU EQUIPOS OFIC
SERVICIOS AUXILIARES ARENA
QUÍMICA IND MEDITERRANEA
SURTDECASA SCCL
BARBERA MAGANO, LLUIS
SERVICIO DE CONTENEDORES HIGÉNICOS SAU
SERVICIO DE CONTENEDORES HIGÉNICOS SAU
SERVICIO DE CONTENEDORES HIGÉNICOS SAU
SERVICIO DE CONTENEDORES HIGÉNICOS SAU

Import Base
319,44
19,36
568,7

Import líquid
319,44
19,36
568,7

12.790,23
2.493,81
111,24
97,44
804,09
31,68
1.157,97
769,56
151,25
1.693,76
44,14
44,49
31,41
31,41

12.790,23
2.493,81
111,24
97,44
804,09
31,68
1.157,97
769,56
151,25
1.693,76
44,14
44,49
31,41
31,41
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Relació núm. 30

ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
GUINOVART MARIMON, PERE
BLUE SAFETY, SL
BLUE SAFETY, SL
BLUE SAFETY, SL
PLANA FABREGA
BLUE SAFETY, SL
NADAL FERNANDEZ, ALBERT
TALLERS DENIS, SA
HIDROTUÏT S.L.U.
MENA PALOMO, IÑAKI
PODOLOGIA PINTO PAZ, SL
ARTS GRÀFIQUES RABASSA
ELEVA RENT, SLU
MENA PALOMO, IÑAKI
MUNDIAL IMPORT
COMERCIAL CONTEL, S.A.
MENA PALOMO, IÑAKI
TAMEDIAXA,S.A.
ORANGE ESPAGNE SAU
PROMOTORA MEDITERRANEA
MENA PALOMO, IÑAKI
INFORMATICA MORELL, S.L.
INFORMATICA MORELL, S.L.
BILBAO ARESTÉ, IKER
GESTION CUATRO ESTUDIOS,
GUIVERNAU EQUIPOS
AMBULANCIES PONENT, S.L.
SARRIO MARTINEZ SALVADOR
CONFI MAIL, S.L.
DALMAU BATALLA, JOSEP Mª
PORRES BACELON, SARA

46**28***
A41810920
B43642222
48**56***

DANIEL ESTERA BENHAMÚ
VIVA AQUA SERVICE SPAIN
CUINA GESTIÓ,S.L.
SARMIENTO MARGOL, JESÚS

B64216617
B55580849
B43987098
B43393875
B66920166

CREAJAG, S.L.
EBREMÈDIC SL
GUIVERNAU EQUIPOS
GESTION CUATRO ESTUDIOS,
FETALPAIS, SL

321,13
462,6
5.057,80
110,53
529,98
1.167,65
215,38
1.730,30
2.323,20
313,37
95,54
212,96
332
568,7
1.452,00
303,11
605
446,49
1.065,53
635,25
287,74
124,8
208,17
5.893,56
1.354,79
217,8
635,25
104,7
846,02
72,6
310,92
235,95
169,4
9,8
2.359,50
42,79
2.334,02
2.178,00
270
1.542,64
461,13
81,81
48,4
1.313,94

321,13
559,75
5.057,80
110,53
529,98
1.167,65
215,38
1.730,30
2.323,20
313,37
95,54
212,96
332
568,7
1.452,00
303,11
605
446,49
1.065,53
635,25
287,74
124,8
208,17
5.893,56
1.354,79
217,8
635,25
104,7
846,02
72,6
310,92
235,95
159,6
2.359,50
42,79
2.334,02
1.908,00
1.542,64
461,13
81,81
48,4
1.313,94

Codi Validació: 4K6K2432MAZ4EXNRDX57RFQD3 | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 20

A81948077
A81948077
39**27***
B55514418
B55514418
B55514418
B60989233
B55514418
39**63***
A43062322
B43594274
39**52***
B55661201
A43083203
B43804988
39**52***
B43382316
A58026634
39**52***
A43926682
A82009812
A43056787
39**52***
B43880764
B43880764
39**91***
B43393875
B43987098
B55676837
39**96***
B43884246
39**97***
47**11***

A50878842
A81948077
A81948077
77**48***
39**42***
47**53***
B65466997
39**04***
B55762025
B55762025
A41810920
A41810920
A41810920
A41810920
B55514418
39**89***

NOVELEC BAIX CAMP, S.L.
NOVELEC BAIX CAMP, S.L.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
DISTRIBUCIONS PASCUAL,
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
ELECTRÒNICA MANEL, S.L.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
GRIÑÓ ECOLOGIC, S.A.
MENA PALOMO, IÑAKI
TOI TOI SANITARIOS
ORANGE ESPAGNE SAU
PAKARU S.C.P
DISERTA, S.L.
ABACUS, S.C.C.L.
ESTIVILL SERV. ADMINISTRATIUS S.L.
ABACUS, S.C.C.L.
AUDENIS, S.L.
SOLUCIONES TÉCNICA 2000,
G.S.OFIMÀTICA, S.L.
PERSONALITZACIO D'ESPAIS
SOLUCIONES TÉCNICA 2000,
ORANGE ESPAGNE SAU
S.A.T. LLUIS SL
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION,
SA
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
LÓPEZ REVERTÉ DAVID
PAIXA MATAS, ANNA
CIRERA GIRONÈS, MAR
COMERCIA GLOBAL PAYMENTS
GENS BARBERÀ, MARISA
SERVICIOS AUXILIARES ARENA
SERVICIOS AUXILIARES ARENA
VIVA AQUA SERVICE SPAIN
VIVA AQUA SERVICE SPAIN
VIVA AQUA SERVICE SPAIN
VIVA AQUA SERVICE SPAIN
BLUE SAFETY, SL
SARRIÓ ROVIRA, SALVADOR

108,44
180,59
83,16
51,22
370,1
54,52
23,21
55,44
72,14
66,66
39,14
848,57
48,5
473,5
1.349,26
907,5
274,5
340,39
2.131,25
3,63
235,94
2.590,28
147,62
5.082,00
863,24
327,84
948,64

108,44
180,59
83,16
51,22
370,1
54,52
23,21
55,44
72,14
66,66
39,14
848,57
48,5
473,5
1.349,26
907,5
274,5
340,39
2.131,25
3,63
235,94
2.590,28
147,62
5.082,00
863,24
327,84
948,64

637,56
154,24
366,76
2.613,60
1.270,50
2.325,62
99,95
1.064,00
1.355,20
2.279,28
59,13
69,25
57,44
58,31
424,71
48,4

637,56
154,24
366,76
2.289,60
1.113,00
2.037,32
99,95
1.064,00
1.355,20
2.279,28
59,13
69,25
57,44
58,31
424,71
48,4

Codi Validació: 4K6K2432MAZ4EXNRDX57RFQD3 | Verificació: https://elmorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 20

B55624506
B55624506
A25530163
A25530163
A43068972
A25530163
B43451897
A25530163
A25530163
A25530163
A25530163
A25530163
39**52***
A62518121
A82009812
J01954098
B55668636
F08226714
B43083179
F08226714
B59100271
B82300526
B55574313
B67164384
B82300526
A82009812
B43492826

B55609473
A48148647
B65258261
B43880764
B43461417
B55574313
B55574313
B55574313
A58026634
B43912344
B43349885
B43349885
A41810920
41**61***
39**52***
39**97***
B62783253
B55676837
B43887629

ARD STUDIOCLIMA Y
SERVICIO DE CONTENEDORES
EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA, S.L.
INFORMATICA MORELL, S.L.
AUTOTER 2000,S.L.
G.S.OFIMÀTICA, S.L.
G.S.OFIMÀTICA, S.L.
G.S.OFIMÀTICA, S.L.
COMERCIAL CONTEL, S.A.
E-SET SERVEIS D'ENGINYERIA , SLP
LOMPAL, S.L.U.
LOMPAL, S.L.U.
VIVA AQUA SERVICE SPAIN
MAIDEU TORRES, PERE
MENA PALOMO, IÑAKI
BARBERA MAGANO, LLUIS
ORION PREVENCIÓN, SL
AMBULANCIES PONENT, S.L.
PREVENACTIVA, S.L.U.

465,85
44,49
225
106,75
591,81
108,84
8,23
160,77
157,3
3.448,50
104
104
89,14
874,83
31
4.783,13
1.715,50
1.221,50
24,36
105.432,58

465,85
44,49
225
106,75
591,81
108,84
8,23
160,77
157,3
3.448,50
104
104
89,14
874,83
31
4.783,13
1.715,50
1.221,50
24,36
104.480,13

Relació núm. 31

NIF.

Raó social interessat

Import Base

Import líquid

A08663619
A08663619

CAIXABANK, S.A.
CAIXABANK, S.A.
CONSORCI D'AIGÜES
TGNA

3,63
17,55

3,63
17,55

8.095,14

8.692,21

P4300002E

A83052407
S5800004C
T
S5800004C
T
B82846825
S5800004C
T
S5800004C
T
S5800004C
T
A08663619
A08663619
A08663619

296,29

296,29

ENTITAT AUTÒNOMA DEL

218,4

218,4

ENTITAT AUTÒNOMA DEL

327,6

327,6

4,79

4,79

ENTITAT AUTÒNOMA DEL

327,6

327,6

ENTITAT AUTÒNOMA DEL

327,6

327,6

ENTITAT AUTÒNOMA DEL

327,6

327,6

0,61
9,68
1,21

0,61
9,68
1,21

ENDESA XXI

CAIXABANK, S.A.
CAIXABANK, S.A.
CAIXABANK, S.A.
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597,7
SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS

A28007268 GENERALI ESPAÑA SA DE
G08171548 MUSSAP

2.633,79
1.128,89
13.720,38

2.633,79
1.128,89
14.317,45

27. Aprovació de la proposta de despesa.
Els reunits per unanimitat, acorden:
PRIMER.- Aprovar les propostes de despeses relacionades com contractes menors
d’acord amb el que disposa l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal, a fi de que procedeixi a
realitzar el document comptable O, i als proveïdors.

IVA Import líquid
21%
1.573,00
21%
40
21%
1.229,42
21%
13,54
21%
244,48
21%
461,37
21%
7.128,11
21%
314,6
21%
580,8
21%
90,63
21%
2.129,60
21%
21%

1.841,01
249,77

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

1.988,41
9.728,40
162,14
7.883,80
1.379,76
586,85
411,4
1.343,10
762,3
120,15
11.000,00
363,42
296,12
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RELACIÓ AD 32
NIF.
Raó social interessat
Base imposable
B43701671 TARRACO ADVENTURE, S.L.
1.300,00
B43464205 TALLERS PARES SUBMINISTRES, S.L.
33,06
B55552723 CONSTRUCCIONS SOLIDITY 2011, S.L
1.016,05
A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA
11,19
F20025318 ORONA,S.COOP.
202,05
A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA
381,3
39**06*** GOMIS PADRELL LARA
5.891,00
J43397140 BRIDO, S.C.P.
260
39**18*** BARRUECO NAVARRO, YOLANDA
480
39**52*** MENA PALOMO, IÑAKI
74,9
J01954098 PAKARU S.C.P
1.760,00
BOOM BOOM PRODUCCIONS
B55682793 2016,S.L.
1.521,50
B43247949 PROZOVALLS CENTER, SL
206,42
INDÚSTRIES GRÀFIQUES GABRIEL
A43038561 GIBERT,
1.643,31
39**97*** DALMAU BATALLA, JOSEP Mª
8.040,00
B55075022 KOOBIN EVENTS, SL
134
B55762025 SERVICIOS AUXILIARES ARENA
6.515,54
A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A.
1.140,30
39**12*** AGUADO LAZO, JUAN
485
J43397140 BRIDO, S.C.P.
340
39**12*** AGUADO LAZO, JUAN
1.110,00
39**12*** AGUADO LAZO, JUAN
630
J43397140 BRIDO, S.C.P.
99,3
G43280155 ASSOCIACIÓ CULTURAL EMBRUIX
9.090,91
A43098573 GRUAS DAVID TARRAGONA, S.A.
300,35
A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA
244,73

INFORMATICA MORELL, S.L.
MENA PALOMO, IÑAKI
DECORESPORT, S.A.
MECANITZACIÓ D' OFICINES, S.L.
VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA
PLANA FABREGA SEGURETAT,SL
BLUE SAFETY, SL
ORONA,S.COOP.
ELECTRÒNICA MANEL, S.L.
VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA
BLUE SAFETY, SL
HIDROTUÏT S.L.U.
GUINOVART MARIMON, PERE
TECNOBAR SERVICIOS, S.L.
COMERCIAL CONTEL, S.A.
TECNOBAR SERVICIOS, S.L.
TECNOBAR SERVICIOS, S.L.
HIDROTUÏT S.L.U.
SANCHEZ VALERO, ANTONIO
SERVICIO DE CONTENEDORES
A48148647 HIGIÉNICOS
NAVARRA VENTAS Y DISTRIBUCION,
B31838360 SL
39**47*** SANCHEZ VALERO, ANTONIO
39**47*** SANCHEZ VALERO, ANTONIO
B55552723 CONSTRUCCIONS SOLIDITY 2011, S.L
ADMINISTRACIÓ OBERTA DE
Q0801175A CATALUNYA
B43993955 EXTINTORS RION, SL
B43887629 PREVENACTIVA, S.L.U.
ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE
G43036185 PERSONES
ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE
G43036185 PERSONES
B43069715 MEDILAB, SL
A43651363 SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I
B55661201 PODOLOGIA PINTO PAZ, SL
B60989233 PLANA FABREGA SEGURETAT,SL
39**38*** POUGET LOPEZ, SERGI
39**63*** NADAL FERNANDEZ, ALBERT
39**38*** POUGET LOPEZ, SERGI
B55624506 NOVELEC BAIX CAMP, S.L.
B55624506 NOVELEC BAIX CAMP, S.L.
B55624506 NOVELEC BAIX CAMP, S.L.
B43349885 LOMPAL, S.L.U.

526,74
70
173
47,71
40,14
106,5
273
23,96
40,33
36,32
351
400,91
300
95,1
738
168,4
214,6
556,77
912

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

637,36
84,7
209,33
57,73
48,57
128,87
330,33
28,99
48,8
43,95
424,71
485,1
363
115,07
892,98
203,76
259,67
673,69
1.103,52

147,11 21%

178

478,7
1.390,00
1.271,41
1.485,00

21%
21%
21%
21%

579,23
1.681,90
1.538,41
1.796,85

1.009,84 21%
276,41 21%
966,94 21%

1.221,91
334,46
1.170,00

250 21%

302,5

6.247,50
286,76
180
454,55
118
862,28
3.675,00
2.960,00
5.984,46
17,69
1.360,41
3.714,90

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

7.559,48
346,98
217,8
550
142,78
1.043,36
4.446,75
3.581,60
7.241,20
21,4
1.646,10
4.495,03
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B43880764
39**52***
A08813743
B43448414
A41810920
B60989233
B55514418
F20025318
B43451897
A41810920
B55514418
B43594274
39**27***
B43091420
A58026634
B43091420
B43091420
B43594274
39**47***

A43049956
A43049956
A43651363
B58073735
A80907397
B43884246
A82018474
A82018474
A43038561
A82018474
A80907397
B43884246
F55686794
B62608229
A50878842
B43884246
B59383596
B43083179
B43635911
39**56***
A43017854
A82009812
B43317894
0
A58026634

TALLERS AUTOMORELL, S.L.
PLANA FABREGA SEGURETAT,SL
PALMA DESINFECCIONES SL
BATEGA ELECTROMÉDICA, S.L.
EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'
AIGÜES DE
EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'
AIGÜES DE
SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I
GRUPO PROLUTEC DETERCO, SL
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U
CONFI MAIL, S.L.
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U
INDÚSTRIES GRÀFIQUES GABRIEL
GIBERT,
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U
CONFI MAIL, S.L.
SURTDECASA SCCL
EN ANTENA PRODUCCIONS, S.L.
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA
CONFI MAIL, S.L.
ABS INFORMATICA SLU
ESTIVILL SERV. ADMINISTRATIUS,
S.L.
LA CUINA DE LA DORI, S.L.
GARRIGO MATA, JORDI
AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS,
S.A
ORANGE ESPAGNE SAU

1.461,22
118
2.975,21
268

21%
21%
21%
21%

1.768,08
142,78
3.600,00
324,28

294,25 21%

356,04

678,02
766,25
325
368,23
396,96
2,15
294,46

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

820,4
927,16
393,25
445,56
480,32
2,6
356,3

174,38
5,63
398,47
306,96
970
1.592,00
885,21
315,36
1.040,00

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

211
6,81
482,15
371,42
1.173,70
1.926,32
1.071,10
381,58
1.258,40

300 21%
250 10%
65,88 21%

363
275
79,71

8.760,91 21%
-23,14 21%

10.600,70
-28

VIDRES BALDRICH
COMERCIAL CONTEL, SA
TOTAL

6.176,06 21%
157,3 21%

6.176,06
157,3
132.281,07 €

28. Dació de comptes de les regidories delegades.
No se’n registren.
29. Precs i preguntes.
No se’n registren.
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
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B43797232
B60989233
B25767807
B65292823
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