ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 1/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 9 DE GENER
DE 2020.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 9 de gener de 2020
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 9 de gener de 2020, es reuneixen a la Sala
de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en els
termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, que
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, el Secretari Accidental.
ASSISTENTS
Presideix
Alcalde
Sr. Xavier Royo i Franch
Vocals
Sra. Irene Negre i Estorach
Sr. Josep Franch i Pellisé
Sr. José Caballé i Estorach
Secretari Accidental
Joan Rallo Ventura
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 19 DE
DESEMBRE DE 2019.
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de desembre de
2019 que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada
per unanimitat l’esborrany de referència.
2. PROPOSTES
2.1. Urbanisme
2.1.1.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA RECTIFICACIÓ PER ERRADA MATERIAL
D'UN ACORD DE DATA 5 DE SETEMBRE. INTERESSAT: COMUNITAT DE
PROPIETARIS C/ CAMPREDÓ. NÚM. EXP. 2019/782.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“Vist que en data 5 de setembre de 2019 la Junta de Govern Local va donar-se per
assabentada de la comunicació prèvia per a les obres consistents en millorar la zona de
comptadors de llum i aigua ubicades al C/ Campredó, 16 de l’Aldea.
Vist que la proposta conté una errada de caràcter material.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Substituir l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de setembre de 2019
pel següent:
“PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA COMUNICACIÓ D'OBRES EXCLOSES DE
LLICÈNCIA. INTERESSAT: COMUNITAT DE PROPIETARIS C/CAMPREDÓ. NÚM.
EXP. 2019/782.
Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 24 de juliol de 2019 amb Registre
d’entrada núm. 2019/3032 per COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ CAMPREDO on
comunica les obres consistents en millorar la zona de comptadors de llum i aigua
ubicades al C/Campredó,16 de l’Aldea.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 28/08/2019, els
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa
urbanística.
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia
presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ CAMPREDO on comunica les
obres consistents en millorar la zona de comptadors de llum i aigua ubicades al
C/Campredó,16 de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició.
Assumpte:
Expedient:
Sol·licitant:

Comunicació d’obres excloses de llicència, per millorar
zona comptadors llum i aigua.
2019/782
COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ CAMPREDO
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Data registre entrada:
Emplaçament:

24 de juliol de 2019
C/Campredó,16

Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la
provisió d’alcaldia de data 26 de juliol de 2019 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig,
emeto l’informe següent:
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que
resten subjectes a comunicació prèvia.
1.

L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents
Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i amb
les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea publicades
en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig de 2010 dins
la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 2A zona extensiva.

2.

Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació.

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es
porten a terme a C/ Campredo,16 i per millorar zona de comptadors llum i aigua, amb
els següents condicionants:
•
•
•

•

3.

L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.
Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.

Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul:
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 1.480,00 €.
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CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL
4.

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
1.480,00 x 3,60 %

IMPORTS
53,28 €
53,28 €

Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor
fonamentada en dret.
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.
Segueix data i signatura”.
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l'interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 53,28€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
1.480,00 x 3,60 %

IMPORTS
53,28 €
53,28 €

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2. Alcaldia
2.2.1.- BAIXA DE REBUTS DE LA TAXA DE CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI (EXP.
2019/1297).
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Els membre de la Junta de Govern Local acorden per unanimitat deixar la present
proposta sobre la taula.
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS D’ESCOMBRARIES I EMISSIÓ
DE NOVES LIQUIDACIONS. (BASE REG. ENTRADA 2019/4775– EXP. 2019/1298).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2019/4775
de data 12 de desembre de 2019 on es posa de manifest que en relació a determinats
rebuts emesos per la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble del C/Sindicat XX
de l’Aldea clau de cobrament 431841002019010001831 hi ha una titularitat errònia (ref.
Cadastral 9238420BF9193N0001ZY).
Atès que els rebuts emesos erròniament són els que porten la Atès que els rebuts de la
taxa
d’escombraries
referents
a
l’immoble
amb
referència
cadastral
9238420BF9193N0001ZY no prescrits han d’emetre’s a nom de BUILDINGCENTER
SAU amb DOI A63106157 i domicili al C Recoletos, 37 6 de Madrid CP 28004.
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/2016 de 18 de juny.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de M. F. S., del C/ Sindicat, XX, núm. fix
184100001831 i amb clau de cobrament 431841002019010001831 de la taxa
d’escombraries municipal.
2.- Que s’emetin noves liquidacions, únicament pels exercicis no prescrits, de la taxa
d’escombraries corresponents a l’immoble del C Sindicat, XX, a nom de
BUILDINGCENTER SAU amb DOI A63106157 i domicili al C Recoletos, 37 6 de Madrid
CP 28004.
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals encarregat
de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries, a BUILDINGCENTER
SAU i a M. F. S.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS D’ESCOMBRARIES I EMISSIÓ
DE NOVES LIQUIDACIONS. (BASE REG. ENTRADA 2019/4776– EXP. 2019/1299).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2019/4776
de data 12 de desembre de 2019 on es posa de manifest que en relació a determinat
rebut emès per la taxa d’escombraries corresponent a l’immoble de la Raval de Sant
Ramón, XXX casa 2 de l’Aldea hi ha una titularitat errònia (ref. Cadastral
8642215BF9184S001QR), amb clau de cobrament 431841002019010002411.

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

5

Atès que el rebut de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència
cadastral 8642215BF9184S001QR no prescrit ha d’emetre’s a nom de Teana
Investments SLU amb DOI B87026XXX i domicili al C Roure 6-8 4 (Pol. Ind. Mas Mateu)
del Prat de Llobregat CP 08820.
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1.- Donar de baixa el rebut emès a nom de G. I. C., de la Raval de Sant Ramón, XXX
casa 2 de l’Aldea, núm. fix 184100002411 i amb clau de cobrament
431841002019010002411 de taxes i preus públics agrupats.
2.- Que s’emetin noves liquidacions de la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble
de Raval de Sant Ramón, XXX casa 2 de l’Aldea, a nom de Teana Investments SLU
amb DOI B87026233 i domicili al C Roure 6-8 4 (Pol. Ind. Mas Mateu) del Prat de
Llobregat CP 08820.
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals encarregat
de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries, a G. I. C. i a Teana
Investments SLU.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS EMESOS EN CONCEPTE DE
TAXES DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI (EXP. 2019/1300).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la petició de data 5 de novembre de 2019, amb registre general d’entrada núm.
2019/4267, presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió
d’Ingressos Local sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de A. B. F., del concepte
taxa conservació de cementiri, núm. fix 184846000875 i 184846000874 i amb clau/s de
cobrament:
•
•

431848462011010000875,431848462012010000875,431848402013010000875,
431848402014010000875,431848402015010000875,431848402016010000875,
431848402017010000875 i 431848402018010000875.
431848462011010000874,431848462012010000874431848402013010000874,
431848402014010000874,431848402015010000874,431848402016010000874,
431848402017010000874 i 431848402018010000874

D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de desembre, General Tributària.
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol
de 2005.
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer. Aprovar la baixa dels rebuts emesos a nom de A. B. F., del concepte taxa
conservació de cementiri, núm. fix 184846000875 i 184846000874 i amb claus de
cobrament següents:
•431848462011010000875,431848462012010000875,431848402013010000875,
431848402014010000875,431848402015010000875,431848402016010000875,
431848402017010000875, 431848402018010000875.
•431848462011010000874,431848462012010000874,431848402013010000874,
431848402014010000874,431848402015010000874,431848402016010000874,
431848402017010000874 i 431848402018010000874
Segon. Aprovar la liquidació directa dels exercicis no prescrits, concretament els
exercicis 2016, 2017 i 2018, modificant les dades censals per a propers padrons, a nom
de HEREUS DE A. B. F.
Tercer. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals, als interessats
i als serveis municipals adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD ESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ, CONTRA LA
LIQUIDACIÓ EMESA EN CONCEPTE DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS (EXP. 2019/1303).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 28 de gener de 2019 registre general d’entrada núm. 2019/360, la Sra. S. P. F.
presenta l’escriptura d’acceptació d’herència del seu difunt marit, el Sr. B. G. A. per tal
d’efectuar el càlcul de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana.
L’Ajuntament de l’Aldea va emetre una liquidació de l'Impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana amb clau de cobrament núm. 43-184-352-2018-070001950, corresponent a l’habitatge ubicat al C/La Pau, X amb referència cadastral
9738609BF9193HXXXFX, per import de 32,47€.
Atès que en data 11 d’octubre de 2019, dins del període voluntari de pagament, la Sra.
S. P. F. presenta un recurs de reposició a BASE Gestió d’Ingressos Locals, delegació
de Tortosa, posant de manifest que no està d’acord amb la liquidació emesa, esmentada
al paràgraf de dalt i sol·licita es calculi una altra liquidació amb una bonificació del 95%.
Fonaments de dret
Atès els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora
de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
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Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre l’Increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana, de l’Ajuntament de l’Aldea, en el seu article 3 de
l’annex determina que la petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de
presentació de la documentació per liquidar l’impost, és a dir en el termini de 6 mesos
des de la defunció, o bé dins del termini de pagament voluntari indicat en la liquidació
emesa dins del període legal de presentació.
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol
de 2005.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Estimar el recurs de reposició presentat per la Sra. S. P. F., contra la liquidació
de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana amb clau de
cobrament núm. 43-184-352-2018-07-0001950, corresponent a l’habitatge ubicat al
C/La Pau, X amb referència cadastral 9738609BF9193HXXXXFX per import de 32,47€.
Segon.- Emetre una nova liquidació per a l’habitatge ubicat al C/La Pau, X amb
referència cadastral 9738609BF9193HXXXXFX, amb una bonificació del 95%.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos
Locals, a la Sra. S. P. F. i als serveis municipals adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS EMESOS DE TAXA DE
CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI. (EXP. 2019/1301).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la proposta de data 9 de setembre de 2019 registre general d’entrada núm.
2019/3578 presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió
d’Ingressos Local, on es posa de manifest que la taxa de conservació de cementiri,
concretament el nínxol XX 2n pis, secció 2a.
Atès que els rebuts emesos erròniament a nom de S. B. R., del concepte de taxes de
conservació de cementiri, núm. fix 184846000901 i amb clau de cobrament
431848402017010000901.
Així mateix, haureu de procedir a l’acord de dictar noves liquidacions,-únicament pels
exercicis no prescrits- i a la modificació de les dades censals per a propers padrons, a
nom de HEREUS DE S. B. R., amb DOI XXX2496XX, i domicili al carrer CL RAVAL DE
SANT RAMON, X del municipi de l’Aldea.
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol
de 2005.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Donar de baixa el rebut emès a nom de de S. B. R., del concepte de taxes de
conservació de cementiri, núm. fix 184846000901, i amb clau de cobrament
431848402017010000901.
2n.- Emetre noves liquidacions, únicament pels exercicis no prescrits i a la modificació
de les dades censals per a propers padrons, a nom de HEREUS DE S. B. R., amb DOI
XXX2496XX, i domicili al carrer CL RAVAL DE SANT RAMON, X del municipi de
L'ALDEA.
3r.- Traslladar aquest acord a Base-Gestió d’Ingressos, als serveis municipals adients i
als Hereus de S. B. R.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS EMESOS DE TAXA DE
CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI -REGISTRE GENERAL D’ENTRADA NÚM. 3708
(EXP. 2019/1302).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la proposta de data 19 de setembre de 2019 registre general d’entrada núm.
2019/3708 presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió
d’Ingressos Local, on sol·licita la baixa els rebuts emesos a nom de C. E. E., del
concepte de taxa conservació cementiri, núm. fix SEC2261-3 i 184846000266, i amb
clau/s
de cobrament:
431848462007010000266,
431848462008010000266,
431848462009010000266,
431848462010010000266,
431848462011010000266,431848462012010000266,
431848402013010000266,
431848402014010000266, 431848402015010000266, 431848402016010000266,
431848402017010000266 i 431848402018010000266.
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol
de 2005.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de C. E. E., del concepte de taxa
conservació cementiri, núm. fix SEC2261-3 i 184846000266, i amb clau/s de cobrament
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

9

431848462007010000266, 431848462008010000266, 431848462009010000266,
431848462010010000266, 431848462011010000266, 431848462012010000266,
431848402013010000266, 431848402014010000266, 431848402015010000266,
431848402016010000266, 431848402017010000266 i 431848402018010000266.
2n.- Emetre noves liquidacions, únicament pels exercicis no prescrits i a la modificació
de les dades censals per a propers padrons, a nom de C. E. E. HEREUS amb DOI
XXX3703XX, i domicili al carrer CL AFORES-DISSEMINAT, SN del municipi de
L'ALDEA.
3r.- Traslladar aquest acord a Base-Gestió d’Ingressos, als serveis municipals adients i
als Hereus de C. E. E.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.8.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE UNA AUTORITZACIÓ DE ZONA
D'APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS AL CARRER MONTBLANCH NÚMERO XX.
NÚM. EXP.: 2019/1264.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural:
“Vista la petició presentada en data 5 de novembre de 2019 RE 2019/4255 per part de
la Sra. J. LL. G. en la que sol·licita la senyalització al C/ Montblanc núm. XX d’una plaça
d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat.
Vista la documentació aportada per la interessada.
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part de la Guàrdia Municipal
mitjançant informe de data 3 de desembre de 2019.
Atès allò previst a l’art. 7, Real Decreto Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor y Seguridad
Vial pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària, pel que fa a les competències municipals en matèria de
d’ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest
ACORD:
1.- Accedir a la petició presentada en data 5 de novembre de 2019 RE 2019/4255 per
part de la Sra. J. LL. G. en la que sol·licita la senyalització al C/ Montblanc núm. XX
d’una plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat.
2.- Per a l'ús de la plaça d'aparcament per a persona amb discapacitat serà necessari
estar en possessió de la corresponent targeta d'estacionament per a persones amb
discapacitat.
3.- Notificar a la interessada el present d'acord amb l’establert a l'article 40 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.”
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.9.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE SUBSTITUCIÓ DEL VEHICLE DE LA
LLICÈNCIA DE TAXI NÚMERO 2. NÚM. EXP.: 2020/6.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural:
“Atès que el Sr. R. J. O. C. és titular de la llicència de servei urbà de taxi núm. 2 i que el
vehicle al que es refereix l’esmentada llicència és un Ford Galaxi amb matrícula XXXX
HJL.
Atès que en data 7 de gener de 2020 mitjançant núm. RE 2020/38 el titular de la llicència
ha sol·licitat autorització per substituir el vehicle abans esmentat per un nou vehicle
marca SEAT model ALHAMBRA amb número de bastidor VSSZZZ7NZLV504227 de 7
places.
Vist allò que disposa l’article 20.4 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/2016 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest
ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la substitució del vehicle a què fa referència la llicència de servei
urbà de taxi núm. 2, model Ford Galaxi amb matrícula XXXX HJL, per un nou vehicle
marca SEAT model ALHAMBRA amb número de bastidor VSSZZZ7NZLV504227 de 7
places.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per la llicència d’autotaxi (Ordenança fiscal
núm. 13 C)) segons el següent detall:
C) Substitució de vehicles, per cada llicència

66,00 euros

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.10.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE APROVACIÓ D'UN CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CCBE I L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA PER A LA
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ. NÚM. EXP.: 2019/1291.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L’art. 84.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els governs locals tenen
en tot cas competències pròpies sobre un llistat de matèries en els termes que
determinin les lleis, contemplant-se entre aquestes en la seva lletra j) “la regulació de
l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques,
especialment les caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.
En aquest context el Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) en data 10 de desembre
de 2019 va sol·licitar una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc de
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les bases reguladores del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació
d’atur, aprovades per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, i en virtut de la
convocatòria de subvencions aprovada per resolució TSF/2232/2019, de 1 d’agost, en
endavant la CONVOCATÒRIA publicada en el DOGC núm. 7737 de 12 d’agost de 2019.
En data 4 de novembre de 2019, la Directora del SOC va resoldre l’atorgament d’una
subvenció en favor del CCBE, per als següents projectes d’experiència professional:
- Conservació, millora i prestació de serveis en espais naturals.
- Conservació, millora i prestació de serveis espais urbans, interurbans i edificis públics.
- Conservació, millora, control i recepció d’edificis públics.
En aquest context, el Consell Comarcal del Baix Ebre i L’Ajuntament de L’Aldea tenen
interès a subscriure aquest conveni per a regular la relació, la participació, les
obligacions, la coordinació i la cooperació d’ambdues institucions per a la realització del
Programa de Treball i Formació, en l’àmbit del projecte Conservació, millora i prestació
de serveis en espais urbans, interurbans i edificis públics, adreçat a persones en situació
d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació (Línia PANP), i a
persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (Línia PRGC).
Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o
participa, d’acord amb el que preveu l’art. 309.1 del Decret 179/95, de 13 de juny.
Fonaments de Dret.- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Llei Estatal 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya (ROAS).
- DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització
Comarcal de Catalunya (TRLMLC).
- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Organització Comarcal de Catalunya (TRLOCC).
- L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions contingudes en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/2016 de data 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el CCBE i l’Ajuntament de l’Aldea per a la
realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que
hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, persones en situació d’atur
beneficiaries de la renda mínima d’inserció laboral i dones en situació d’atur i quin
contingut és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I
L’AJUNTAMENT L’ALDEA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ
ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O EL
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SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ, PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR BENEFICIÀRIES DE LA RENDA
GARANTIDA DE CIUTADANIA I DONES EN SITUACIÓ D’ATUR
Tortosa, 30 de Desembre de 2019
“REUNITS
D’una part, el senyor Francisco Javier Faura Sanmartín, president del Consell Comarcal del Baix Ebre,
I de l’altra, el senyor Xavier Royo Franch, alcalde de l’Ajuntament de l’Aldea,
INTERVENEN
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i facultat per
aquest acte per acord del Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, del 20 de Desembre de 2019
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant
el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document , i
EXPOSEN
I.

El Departament Afers Socials, Treball i Famílies, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha
posat en marxa un programa específic de treball i formació amb l’objectiu de millorar la qualificació
professional de les persones en situació d’atur mitjançant l’experiència laboral derivada d’un contracte
de treball subvencionat i la formació professionalitzadora o tranversal que han de rebre les persones
participants durant el contracte de treball.
En aquest sentit, s’ha aprovat l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les
bases reguladores per al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur, publicada
en el DOGC núm. 7713 de 26 de setembre de 2018, en endavant l’ORDRE i s’obre la convocatòria
per a la concessió de subvencions per a l’any 2019 amb resolució TSF/2232/2019, de 1 d’agost, en
endavant la CONVOCATÒRIA publicada en el DOGC núm. 7737 de 12 d’agost de 2019.

II.

L’objecte de l’ORDRE és:
a.

b.

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del
Programa de treball i formació que integra accions formatives i experiència laboral,
adreçat a persones en situació d’atur i accions de coordinació i suport tècnic.
Obrir la convocatòria per a l'any 2019 de les subvencions previstes a l'Ordre
TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació en les línies següents:
1.

2.
3.
4.

Línia PANP: Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur no
perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més
grans de 45 anys.
Línia PRGC: Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur
beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.
Línia DONA: Treball i Formació adreçat a dones en situació d’atur.
Línia COOR: Accions de coordinació i suport tècnic.

III.

Als efectes d’aquest programa, les persones contractades en el marc d’aquest programa han d’estar
inscrites en l’oficina de treball com a demandants d’ocupació no ocupades i han de complir tots els
requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura, segons
l’ORDRE s'entén per persones en situació d'atur les persones inscrites a l'oficina de Treball com a
demandants d'ocupació no ocupades a la data immediatament anterior a la presentació de la
corresponent oferta de treball, situació que s'ha de mantenir fins a la data d'inici de la contractació
laboral subvencionada.

IV.

L’ORDRE estableix tres tipus d’accions:
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a. Accions d’experiència laboral: Aquestes accions faciliten la pràctica laboral de les persones
destinatàries mitjançant la contractació laboral, per part de l’entitat beneficiària o ens instrumental,
en cas d’encàrrec de gestió, de les persones destinatàries per a la realització de treballs de caràcter
públic i interès social i sempre porten aparellada un compromís de realització d’accions formatives.
Aquests treballs són competència del Consell Comarcal del Baix Ebre. El treballs a realitzar no
tindran caràcter estructural i han d’estar directament relacionats amb l’interès social que
persegueix el projecte.
El projecte contempla accions de consideració supramunicipal, i on el Consell Comarcal exerceix
la seva competència.
D’acord amb l’article 25.c del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, no existeix impediment per tal que
l’administració local li delegui o encarregui la competència local a un consell comarcal, sempre i
quan aquesta delegació o encàrrec de gestió es realitzi amb l’instrument jurídic adequat (article 9
i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.)
Accions formatives: Aquestes accions consisteixen en la realització d’una activitat formativa
professionalitzadora per part de les persones destinatàries dels projectes d’experiència laboral.
Aquesta formació és obligatòria per a totes les persones participants al programa i ha d’estar
relacionada preferentment amb el treball que desenvolupa i s’ha d’impartir durant el contracte de
treball, dins de l’horari laboral. Les entitats beneficiàries podran sol·licitar accions de formació
transversals en lloc de professionalitzadora quan el mapa formatiu del territori no disposi d'entitats
acreditades per impartir una especialitat adient al projecte, o quan les persones a qui tenen previst
adreçar el projecte tenen dificultats per accedir a les accions de formació conduents a l'obtenció
d'un certificat de professionalitat.
La formació haurà de tenir una durada mínima de 80 hores i màxima de 200.
V.

Amb data 10 de setembre de 2019, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE va presentar la
sol·licitud d’acord amb les previsions de l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA, per als següents projectes
d’experiència professional:
- Conservació, millora i prestació de serveis en espais naturals.
- Conservació, millora i prestació de serveis espais urbans, interurbans i edificis públics.
- Conservació, millora, control i recepció d’edificis públics.

VI.

Amb data 4 de novembre de 2019, la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha resol
l’atorgament al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE de la subvenció, en relació amb la sol·licitud,
per al projecte presentat.
En aquest context, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE i l’AJUNTAMENT DE L’ALDEA tenen
interès a subscriure aquest conveni per a regular la relació, la participació, les obligacions, la
coordinació i la cooperació d’ambdues institucions per a la realització del Programa de Treball i
Formació, en l’àmbit del projecte Conservació, millora i prestació de serveis en espais urbans,
interurbans i edificis públics, adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o
el subsidi per desocupació (Línia PANP), i a persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania
(Línia PRGC) que subjecten en les següents
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

I.

L’ORDRE TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al
Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o
el subsidi per desocupació, publicada en el DOGC núm. 7713 de 26 de setembre de 2018, i la
CONVOCATÒRIA per a la concessió de subvencions per a l’any 2019 amb resolució TSF/2232/2019,
d’1 d’agost, publicada en el DOGC núm. 7737 de 12 d’agost de 2019.

II.

L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de Catalunya poden subscriure
convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques
dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució
de finalitats d’interès comú.
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D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest conveni
de col·laboració que subjecten als següents
PACTES
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació
entre el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, en endavant CONSELL COMARCAL, i l’AJUNTAMENT
DE L’ALDEA, en endavant l’AJUNTAMENT, per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a
persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, persones
beneficiàries de la renda garantida de ciutadania i dones en situació d’atur víctimes de violència de gènere
i/o aturades de llarga durada publicat en el publicada la seva ORDRE en el DOGC núm. 7713 de 26 de
setembre de 2019, i la CONVOCATÒRIA per a la concessió de subvencions per a l’any 2019 amb resolució
TSF/2232/2019, de 1 d’agost, publicada en el DOGC núm. 7737 de 12 d’agost de 2019.
Segon. Projectes d’accions d’experiència laboral
En relació amb la convocatòria de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat
a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, el CONSELL
COMARCAL, en relació a L’AJUNTAMENT esmentat hi desenvoluparà el projecte d’accions d’experiència
laboral següent:

Ajuntament

Nom del projecte

Nombre de treballadors
destinats
a
L’AJUNTAMENT

L’ALDEA

CONSERVACIÓ, MILLORA I PRESTACIÓ DE
SERVEIS D’ESPAIS URBANS, INTERURBANS I
EDIFICIS PÚBLICS

1

En data 04/11/2019, el Servei D’Ocupació de Catalunya ha resol favorablement el projecte amb el número
d’expedient: SOC039/19/00064
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL
El CONSELL COMARCAL s’obliga a:
1.

Pel que fa a les accions d’experiència laboral:

a)

Prestar la cooperació amb l’AJUNTAMENT per a l’execució del projecte en l’àmbit del seu municipi,
mitjançant la contractació laboral del/la treballador/a, la qual serà realitzada per l’ens comarcal
assumint totes les responsabilitat de caràcter laboral, així com de la seva gestió.
El contracte de treball haurà de tenir obligatòriament una durada de sis mesos. La jornada laboral
haurà de ser del 100% de la jornada laboral d’aplicació, d’acord amb els criteris establerts a
l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA.

2.

Pel que fa a les accions formatives:

a)

Impartir l’acció formativa als treballadors contractats dins de la jornada laboral del contracte de
treball, d’acord amb allò que preveu l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA, sens perjudici de les
eventuals modificacions de l’ORDRE i/o dels criteris o instruccions que a aquest efecte faci el
Servei d’Ocupació de Catalunya.
La formació haurà de tenir una durada mínima de 80 hores i màxima de 200.
La formació programada en la sol·licitud de subvenció, i per tant, obligatòriament a realitzar serà:
-

[SEAG209] Neteja en Espais Oberts i en Instal·lacions Industrials / ADG – Habilitats de
Comunicació, ADG – Com parlar en Públic i IFC - Competències Digitals Bàsiques
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b)

Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció de riscos
laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes en el pacte Cinquè
d’aquest conveni.

c)

Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb els riscos
laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva.

d)

Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats participants.

e)

Complir amb la legislació laboral i de Seguretat Social vigent d'acord amb la modalitat del contracte,
emparar el personal contractat en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i facilitar-los les mesures
adequades per a la seva adequada protecció, garantir l'aplicació d'igualtat de tracte entre homes i
dones, així com dels principis d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, d'accessibilitat per a les
persones amb discapacitat i de desenvolupament sostenible, i qualsevol altra obligació legal o
reglamentària, que els pugui afectar.

Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT
L’AJUNTAMENT s’obliga a:
1.

Pel que fa a les accions d’experiència laboral:
a)

Trametre al CONSELL COMARCAL l’acceptació de de la destinació laboral d’un participant al
Programa Treball i Formació

b)

Cooperar amb el CONSELL COMARCAL en el compliment de l’objectiu, execució del/s
projecte/s, realització de l’activitat o adopció del comportament que fonamenta la concessió
de la subvenció i acreditar-ho davant el CONSELL COMARCAL en les formes i terminis
establerts.

c)

Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el
correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la normativa de
riscos laborals d’aplicació, i comunicar-ho al CONSELL COMARCAL

d)

Assegurar-se que els participants localitzats al Municipi desenvolupin les tasques competència
del CONSELL COMARCAL de:
-

Gestió i tractament de residus.

En aquest sentit, les tasques a realitzar per part del treballador seran les descrites a
continuació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

e)

Recollida de voluminosos en zones urbanes i interurbanes.
Instal·lació de papereres i contenidors de residus als diferents espais.
Recollida i gestió de contenidors i papereres del Municipi.
Separació de fraccions i classificació de residus generats.
Neteja i manteniment de les instal·lacions destinades a la gestió i tractament de residus
localitzades al Municipi.
Les tasques que prèviament siguin acordades pel Municipi i el Consell Comarcal del Baix
Ebre.

Trametre els informes de seguiment mensuals al CONSELL COMARCAL amb la
documentació adjacent.

2.

Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de prevenció de
riscos laborals, seguretat i salut dels treballadors i complir les obligacions que li són establertes al
pacte Cinquè d’aquest conveni.

3.

Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació amb
la realització del Programa.

4.

Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.
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5.

Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota la informació o documentació
relativa al seguiment de les accions següent:
-

-

Informe de Seguiment Mensual (en format editable un cop al mes i durant els primers de 10
dies del mes posterior)
Imatges i/o fotografies de les tasques realitzades pel treballador (degudament referenciades
a l’Informe de Seguiment Mensual)
Formulari Diari de Seguiment de Tasques (escanejat i original durant els primers de 10 dies
del mes posterior)
Gestió d’Equips. Annex 11 (document emmarcat en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals
del Consell Comarcal del Baix Ebre on s’hi detallen les eines disponibles i a utilitzar pel
treballador en el Municipi, a l’inici de les accions)
Sol·licitud de Permís (document signat pel treballador)

6.

Sotmetre’s a actuacions de comprovació del CONSELL COMARCAL i aquelles que corresponguin
al Servei d’Ocupació de Catalunya, o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris,
aportant tota la informació que sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

7.

Informar al CONSELL COMARCAL dels indicadors de realització i de resultats corresponents a
l’actuació cofinançada pel Fons Social Europeu en la forma que estableixi l’ORDRE i la
CONVOCATÒRIA i l’òrgan competent i en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL.

8.

Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa de
protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.

9.

A la finalització del període contractual, aportar al CONSELL COMARCAL l’import de 945 euros
en concepte de participació en les despeses socials i d’equipament del treballador.
10. Fer-se càrrec, en el cas que el/s treballador/s seleccionat/s no resideixin en el municipi de l’ALDEA,
del cost dels desplaçaments del/s mateix/os per assistir al lloc de treball. El CONSELL COMARCAL
inclourà el pagament d’aquests desplaçaments en la nòmina del treballador/s destinat/s a L’ALDEA
i, posteriorment, l’AJUNTAMENT remunerarà aquest cost al CONSELL COMARCAL. El cost
resultant serà la suma mensual dels kilòmetres realitzats pel treballador/s d’anada i tornada entre
la seu central del CONSELL COMARCAL (TORTOSA) i L’ALDEA, aplicant el cost per kilòmetre
estàndard per als treballadors del CONSELL COMARCAL. Si el treballador resideix en un Municipi
més proper de L’ALDEA que el CONSELL COMARCAL, llavors els costos de desplaçament seran
a suma mensual dels kilòmetres realitzats pel treballador/s d’anada i tornada entre el Municipi de
residència del treballador i L’ALDEA.
11. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.
Cinquè. Execució de les accions i prevenció de riscos laborals
1.

L’execució de les accions no podrà iniciar-se o continuar en cas d’incompliment d’alguna de les
obligacions següents:
a) EL CONSELL COMARCAL realitzarà una avaluació dels riscos laborals i la planificació inicial
de l’activitat preventiva del lloc de treball on el treballador desenvoluparà les seves tasques a
l’AJUNTAMENT, sense perjudici que aquestes puguin ser modificades d’acord amb el que
preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el Reglament de
Serveis de Prevenció emmarcat en el RD 39/1997, de 17 de gener i Reial Decrets o Ordres
Ministerial derivats.
b) El CONSELL COMARCAL dotarà al/s treballador/s contractat/s de l’equip de protecció
individual necessari per a l’execució del/s projecte/s abans o en el moment de l’ inici del treball
de cadascun d’ells, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva
definitiva.
c) El CONSELL COMARCAL es farà càrrec de la formació en seguretat i salut dels treballadors i
la vigilància de la salut, que es realitzaran a les instal·lacions del CONSELL COMARCAL i/o
l’empresa externa encarregada.
d) El CONSELL COMARCAL ha de implementar un document de control d’entrega d’equips de
protecció individual.
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e) L’AJUNTAMENT s’assegurarà d’implementar juntament amb el treballador del document
“Seguiment Diari d’Incidents/accidents” que haurà de trametre durant els 10 primers dies de
cada mes.
Sisè. Vigència
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins al compliment de
les obligacions que s’hi contenen.
Setè. Extinció
1. Les causes d’extinció del conveni són les següents:
a)

L’acord entre les parts.

b)

El compliment del període de vigència.

c)

L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de
les parts

d)

La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.

Vuitè. Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran de
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Les parts, despès de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu
contingut i el signen electrònicament.”

2n.- Imputar la despesa de 945 € derivada d’aquest conveni en càrrec a l’aplicació
pressupostària 942/46500.
3r.-Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè realitzin tants
actes i gestions com calguin per executar aquest acord.
4t.- Donar trasllat d’aquest acord al CCBE per al seu coneixement i efectes adients.
5è.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 13:30 hores del dia 9 de gener de 2020, de la
qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta acta de 18 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President
Xavier Royo i Franch

El Secretari Accidental
Joan Rallo i Ventura
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