ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 10/2019
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 8 DE MAIG
DE 2019.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 8 de maig de 2019
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 8 de maig de 2019, 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, la Secretària Accidental.
ASSISTENTS
Presideix
Alcalde
Sr. Daniel Andreu i Falcó
Vocals
Sr. Simón Falcó i Moreso
Sra. Natividad Bernal i Bermudez
No assisteix
Sr. Albert Borràs i Tafalla
Secretària Accidental
Estefania Curto i Zapater
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 17 D’ABRIL
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 17 d’abril
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 REFERENT A LA CONTESTACIÓ DEL RECURS
POTESTATIU DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES UTE BAIX EBRE-MONTSIÀ CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA
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DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES I ICIO APROVADES PER JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN LA SEVA SESSIÓ DE DATA 11 DE GENER DE 2019.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que en data 11 de gener de 2019, en sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de L’Ajuntament de l’Aldea, es va aprovar la concessió de llicència d’obres i usos
provisionals a la Unió Temporal d’Empreses (en endavant UTE) Baix Ebre-Montsià,
per l’execució d’obres consistents en la reforma interior i l’adaptació de l’edificació
situada a la carretera Nacional 253 (carretera Tortosa nº 78), amb la finalitat d’instal·lar
un centre de vehicles de recollida de residus urbans en aquest municipi.
Atès que amb l’aprovació de la llicència urbanística es van aprovar la liquidació de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (en endavant ICIO), com també, la
taxa per la llicència urbanística atorgada.
Atès que en data 24 de gener de 2019, el Sr. J. P. C. en nom i representació de la
UTE Baix Ebre-Montsià interposa recurs potestatiu de reposició contra la liquidació
dels tributs relatius a la construcció de les obres preteses en la llicència urbanística
d’usos i obres provisionals.
Atès que en data 18 de febrer de 2019, per mitjà del registre de sortida número
2019/432 d’aquest Ajuntament, es requereix a la interessada que amb la finalitat de
donar resposta al recurs potestatiu de reposició presentat, aporti certificat de final
d’obra visat indicant quines obres s’han realitzat.
Atès que en data 26 de febrer de 2019, per mitjà del registre d’entrada número
2019/736, el Sr. J. P. C., en nom i representació de la interessada, presenta instància
davant aquest Ajuntament en la qual acompanya entre d’altres, el certificat final d’obra
requerit.
Atès que en data 1 d’abril de 2019, l’arquitecte tècnic emet informe en el qual accepta
parcialment les al·legacions presentades per la interessada, considerant que s’ha de
revocar l’import de les liquidacions practicades, i practicar noves liquidacions amb els
imports d’execució previstos al pressupost de la FASE 1 del projecte tècnic.
Atès que el tècnic municipal considera que les noves liquidacions s’han de calcular
d’acord amb els imports previstos en la pàgina 6 del projecte tècnic aportat per la
interessada.
Atès que en data 12 d’abril de 2019, la Secretària acctal. emet informe jurídic per
analitzar el recurs potestatiu de reposició presentat per la interessada en el qual
determina que s’ha de procedir a l’anul·lació dels imports dels quals s’ha practicat la
liquidació dels tributs referenciats.
Atès que en data 12 d’abril de 2019, l’Alcalde de l’Ajuntament de l’Aldea emet
Resolució per la qual acorda la suspensió de l’executivitat de les liquidacions
practicades i acorda remetre aquesta Resolució a Base-Gestió d’Ingressos com a
organisme gestor i recaptador d’aquests tributs.
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Atès que en data 17 d’abril de 2019, la Secretària Acctal. va emetre informe jurídic en
el qual determinava els imports a liquidar per la recurrent en concepte de taxa de
llicència urbanística d’obres i l’ICIO.
Considerant les disposicions en matèria tributària d’àmbit municipal, per mitjà 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, en referència a la interposició de recursos
administratius.
Considerant la competència de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Aldea
per respondre el recurs potestatiu de reposició interposat.
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD,
PRIMER.- Acceptar parcialment el recurs potestatiu de reposició presentat pel Sr. J.
P.C., en nom i representació, de la UTE Baix Ebre-Montsià contra l’Acord de Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de l’Aldea en la seva sessió de data 11 de gener de
2019, per la qual s’atorga llicència urbanística d’usos i obres provisionals a
l’emplaçament situat a la Carretera N-235 (Carretera Tortosa 78) i s’acorda la
liquidació de la taxa de llicència urbanística i ICIO, en el sentit que, procedeix anul·lar
les liquidacions practicades i recalcular els imports d’aquests tributs, d’acord amb els
imports previstos en la Fase 1 del projecte tècnic aportat per la interessada.
SEGON.- Els imports dels tributs a liquidar per per part de la interessada, de
conformitat amb els informes del serveis municipals, seran els següents:
a) ICIO: 143.863,61 euros x 3,60%= 5179,09 €
b) TAXA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA= 143.863,61 euros x 1,20%= 1726,36 €
c) TOTAL TRIBUTS=______________________________ 6.905,45 €
TERCER.- Revocar les liquidacions practicades i trametre l’Acord de Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de l’Aldea a Base-Gestió d’Ingressos per la pràctica de les
noves liquidacions amb els imports anteriorment referenciats.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats i a Base-Gestió d’Ingressos, als efectes
oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES EXCLOSES DE LLICÈNCIA,
EXP. 2019/362. INTERESSAT: J. J. C.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 1 d'abril de 2019 amb Registre
d’entrada núm. 2019/1315 per J. J. C. on comunica les obres consistents en enrajolar
2 m2 de replà de l’entrada del bar situat al carrer Sant Genís, xx, de l’Aldea.
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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 3 d’abril de 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. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015.
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 J. J. C. on comunica les obres consistents en enrajolar 2 m2 de
replà de l’entrada del bar situat al carrer Sant Genís, xx, de l’Aldea i comunicar que per
part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb
la seva petició:
INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS
Assumpte:
Comunicació d'obres excloses de llicència per enrajolar 2m2 del replà.
Expedient:
2019/362
Sol·licitant:
J. J. C.
R.G.E.:
2019/1315
Emplaçament: Sant Genís, xx
“Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb
la provisió d’alcaldia de data 02 d’abril 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.
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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 al C/ Sant Genís, xx i consistents en enrajolar 2m2 del replà, 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.

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 200,00 €.

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

IMPORTS

200,00 x 3,60 %

7,2 €

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL
4.

7,2 €

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”.
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 7,2€ amb el
següent desglossament:
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CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
200,00 x 3,60 %

IMPORTS
7,2€
7,2 €

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i a la Diputació de
Tarragona-Base Gestió d’Ingressos, als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA TERRASSA
AL CARRER LLUÍS BRAILLE 60, D’AQUEST MUNICIPI. INTERESSAT: MUÑOZ
FORNERS S.L. EXP. 2018/697.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que la mercantil Muñoz Forners S.L va sol·licitar davant aquest Ajuntament
l’ocupació de via pública per la instal·lació d’una terrassa al carrer Lluís Braille enfront
el número xx d’aquest municipi.
Atès que Muñoz Forners S.L va sol·licitar a aquest Ajuntament el canvi de l’activitat de
comerç al detall i degustació de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria per
l’activitat destinada a fleca-cafeteria.
Atès que aquesta terrassa complementa l’activitat de fleca-cafeteria de Muñoz Forners
S.L situada al carrer Estació número xx, local d’aquest municipi.
Atès que s’ha comprovat pel Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de
Tarragona i per aquest Ajuntament que l’activitat dona compliment a la normativa
vigent.
Considerant que d’acord amb el que estableix l’article 56.2 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, l’ocupació de
la via pública per la instal·lació d’una terrassa es tracta d’un ús especial d’un bé de
domini públic.
Considerant les disposicions vigents en matèria d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Atès que l’informe de mobilitat subscrit pel Caporal cap del Guàrdia municipal de
l’Aldea s’ha emès en sentit favorables.
Atès que els serveis tècnics municipals han comprovat la idoneïtat de les condicions
tècniques i constructives de la terrassa que es pretén instal·lar.
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD,
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PRIMER.- Autoritzar a Muñoz Forners S.L l’ocupació de via pública per la instal·lació
d’una terrassa situada al carrer Lluís Braille número xx, d’aquest municipi, com a ús
complementari de l’activitat de fleca-cafeteria situada al carrer Estació número xx,
baixos d’aquest municipi.
SEGON.- Atorgar l’autorització per la instal·lació d’una terrassa pel període d’1 any a
comptar des del dia següent de la notificació de l’acord de la Junta de Govern Local.
TERCER.- Informar a Muñoz Forners S.L que la renovació de l’autorització per la
instal·lació de terrassa s’haurà de sol·licitar davant aquest Ajuntament amb una
antelació d’1 mes a la finalització de la mateixa.
QUART.- Informar en l’atorgament de l’autorització que la terrassa haurà de complir
les següents condicions de seguretat i mobilitat:
- L’amplada màxima de la terrassa haurà de ser de 2,30 metres.
- S’hauran d’il·luminar els punts més alts de la terrassa en ambdós sentits de la
circulació.
- S’hauran d’instal·lar reflectants en les parts més baixes de la terrassa en ambdós
sentits de la circulació.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats per als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
URBANÍSTICA D’OBRES PRESENTADA PER LA MERCANTIL DANIEL AGUILÓ
PANISELLO S.A (DAPSA) CONSISTENT EN LA CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM
DE PRODUCTE ACABAT SITUAT AL POLÍGON 5 PARCEL·LA 19 D’AQUEST
MUNICIPI DINTRE EL PLA PARCIAL DIA 1-DAPSA, EXP. 2019/36.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que en data 4 de desembre de 2018, per mitjà de l’Acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya número GOV/147/2018, publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) número 7763, de data 7 de desembre de 2018, es
declara d’interès general el projecte de transformació industrial de l’empresa de Daniel
Aguiló Panisello S.A (en endavant DAPSA) al municipi de l’Aldea, als efectes del que
preveu la disposició addicional novena de 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.
Atès que en la part Resolutiva de l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
GOV/147/2018 es resolt:
“1.- Considerar l'interès general del projecte de transformació industrial de l'empresa
DAPSA al municipi de l'Aldea, als efectes del que preveu la disposició addicional
novena de 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 (DOGC núm. 6920, de 24.7.2015).
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2.- La consideració d'interès general ha de permetre, en el marc legislatiu actual i, si
escau, amb les modificacions i els informes que siguin necessaris per part de les
diferents administracions implicades, el creixement de l'empresa DAPSA dins el seu
recinte industrial i en el seu sòl urbanitzable, atenint-se a tot allò que es fixi pel que fa
al desenvolupament del Pla parcial.
3.- El projecte empresarial de creixement industrial de DAPSA no pot representar ni un
augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns davant el risc
d'inundació que preveu el Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es
modifiquen el Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986,
d'11 d'abril, el Reglament de planificació hidrològica, aprovat pel Reial decret
907/2007, de 6 de juliol, i altres reglaments en matèria de gestió de riscos d'inundació,
cabals ecològics, reserves hidrològiques i abocaments d'aigües residuals (BOE núm.
314, de 29.12.2016), ni un increment significatiu de la inundabilitat de l'entorn
immediat.
4.- El projecte empresarial esmentat haurà de garantir el manteniment de la inversió
industrial i de l'ocupació per un mínim de 10 anys, així com el manteniment de la seu
operativa a l'Aldea, d'acord amb les previsions tècniques especificades per l'empresa
en la seva sol·licitud davant el departament competent en matèria d’indústria.
5.- Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
Atès que la Declaració d’Interès General afavoreix els processos de transformació
sectorial o reconversió industrial d’àmbits en què històricament hagi predominat un
únic tipus d’indústria, l’explotació de recursos naturals, com ara els jaciments i altres
recursos geològics, o similars, i que estiguin en fase de disminució important, de
transformació o de tancament de l’activitat principal.
Atès que aquesta Declaració promou la llibertat en l’exercici de l’activitat econòmica, la
intervenció administrativa mínima per a l’inici de l’activitat, l’impuls dels mecanismes
alternatius que permetin reduir càrregues a les empreses i als professionals, la
responsabilitat dels titulars d’empreses i dels professionals en el compliment dels
requisits exigits en l’exercici de l’activitat econòmica, la no-exigència de mesures de
control concurrents sobre una mateixa activitat, l’estandardització dels requisits exigits
per les administracions per a iniciar i desenvolupar l’activitat econòmica i, la facilitació
de les relacions de les empreses i els professionals amb les administracions públiques
de Catalunya.
Atès que aquesta Declaració exigeix a les Administracions Públiques en les seves
interrelacions una actuació basada en els principis de col·laboració, coordinació i
assistència perquè es faciliti l’impuls econòmic com és el cas de la industria DAPSA.
Atès que en data 14 de gener de 2019, amb registre d’entrada número 2019/115,
DAPSA presenta davant aquest Ajuntament sol·licitud de llicència urbanística d’obres
consistents en la construcció d’un magatzem de producte acabat situat al polígon 5,
parcel·la 19 d’aquest municipi.
Atès que es van sol·licitar informes sectorials a les Administracions Públiques amb
que podien tenir les seves competències afectades en l’atorgament d’aquesta llicència.
les quals podien tenir competències sobre l’atorgament de llicència.
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Atès que cap de les Administracions sectorials no han emès cap informe en sentit
desfavorable respecte la construcció del magatzem de producte acabat.
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua, en el seu informe de data 20 de març de 2019,
va considerar que la Confederació Hidrogràfica no havia d’emetre la preceptiva
autorització d’obres en zona de policia, perquè l’àmbit d’actuació es troba en zona
marítim-terrestre, i per tant aquest organisme no té competència per autoritzar.
Atès que el Servei de Gestió del Litoral, de la Direcció de Polítiques de Muntanya i
Litoral, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, va
emetre informe en data 12 de febrer de 2019, en el qual s’afirma que les obres
preteses estan fora de la zona de servitud de protecció i, en cap cas, es fa referència a
que es tracta d’una zona de flux preferent on exerceixi competències aquest
organisme.
Atès que en data 29 d’abril de 2019, la Secretària acctal. de l’Ajuntament de l’Aldea va
emetre informe jurídic en el qual considerava el següent:
1.- Les obres preteses per la mercantil DAPSA consistents en la construcció d’un
magatzem de producte acabat, es situen en un sòl urbanitzable situat dintre del Pla
Parcial Dapsa, en el qual existeix un projecte d’urbanització aprovat definitivament del
qual resten pendents d’executar la totalitat de les obres d’urbanització.
2.- Per tal que el sòl urbanitzable o els terrenys situats dintre el Pla Parcial adquireixen
la condició de solar, d’acord amb la Llei d’Urbanisme, serà necessari l’acabament de
les obres d’urbanització i la seva recepció per part de l’Ajuntament de l’Aldea.
3.- El RPLU permet d’acord amb els fonaments jurídics exposats en el present informe,
l’execució prèvia o simultània de les obres d’urbanització respecte les obres de
construcció del magatzem.
4.- Les obres preteses per la promotora es situen pròximes a aigües de transició
d’origen fluvial, de conformitat a la definició que aporta el RDPH, però es situen fora de
la zona de servitud de protecció del domini públic marítim-terrestre, encara que, sí que
s’inclouen dintre de la zona de flux preferent d’acord amb la cartografia elaborada per
elaborada pel Ministeri de la Transició Ecològica.
5.- Atenent la tipologia de sòl i el pronunciament de la Generalitat de Catalunya i de
l’Agència Catalana de l’Aigua, les obres es situen de conformitat a la Llei del Sòl, en un
sòl rural pendent de finalitzar les obres d’urbanització.
6.- Sens perjudici de l’anterior punt, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Servei de Gestió
del Litoral consideren que les obres no es situen en terrenys de la seva competència i,
per tant, no tenen afectació sobre el domini públic hidràulic ni tampoc sobre el domini
públic marítim terrestre pel que respecta la inundabilitat.
7.- L’Agència Catalana de l’Aigua considera que les aigües on es pretenen situar les
obres de construcció del magatzem, son aigües pròpies del domini públic marítimterrestre i, per tant, l’òrgan competent per informar és la Direcció General de
Sostenibilitat de la Costa i el Mar de l’Estat. A més a més, consideren que les obres es
situen fora dels 100 metres de la zona de policia, amb el cas que fos una zona de
domini públic hidràulic.
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8.- El pronunciament del Servei de Gestió del Litoral respecte les obres preteses no és
altre que, aquestes no afecten a la zona de servitud de protecció. En cap cas d’ofici, es
reconeix, s’adverteix o s’informa a aquest Ajuntament que dita administració és la
competent per informar en matèria de flux preferent en zones de domini públic marítimterrestre.
9.- Es considera que la interpretació del RDPH per part de l’Agència Catalana de
l’Aigua es basa principalment en l’aplicació de la Guia Tècnica de suport a l’aplicació
del RDPH en les limitacions als usos del sòl en les zones inundables d’origen fluvial,
de la qual en un supòsit com el present cas es desprèn:
a)

Les obres es situen en una zona d’origen fluvial fora del domini públic hidràulic, i
fora de la zona de policia i, per tant, la competència per informar sobre la zona de
flux preferent no és competència de l’Agència Catalana de l’Aigua sinó de la
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri de la Transició
Ecològica.

b) Hauran de ser les administracions competents en matèria d’ordenació del territori
les quals hauran de comprovar que s’han ajustat les mesures tècniques en matèria
de prevenció d’inundabilitat i sobre la seguretat de persones i béns.
10.- L’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, GOV/147/2018 de 4 de
desembre, pel qual es considera d’interès general el projecte industrial de l'empresa
DAPSA (grup Saica Pack) a l'Aldea (el Baix Ebre), refrenda i empara a aquest
Ajuntament a l’atorgament de la llicència urbanística d’obres, condicionada a l’execució
prèvia o simultània de les obres d’urbanització, atès que:
a)

La Llei 16/2015, de 21 de juliol, preveu que a proposta del Conseller d’indústria,
el Govern pot impulsar l’aprovació de determinats projectes d’interès general per tal
que s’hi apliquin les especificitats al processos administratius, sempre dins el
compliment de les normatives aplicables.

b)

La consideració d’interès general per part de la Generalitat de Catalunya ha de
convertir-se en un mecanisme facilitador per a l’Administració competent en matèria
urbanística i la resta d’administracions sectorials afectades per aquest projecte, el
qual ha de permetre i facilitar el creixement pretès per la mercantil DAPSA.

c)

La interpretació de la Guia Tècnica i del RDPH per part de la Generalitat de
Catalunya sobre aquest supòsit concret, habilita i afavoreix l’ampliació de DAPSA a
l’empara de les directrius que permeten adequar instal·lacions ja existents en zona
de flux preferent que vinguin motivades per normatives sectorials i que no suposin
un increment significatiu de la vulnerabilitat o afecció a tercers.

11.- De la interpretació de la Guia Tècnica de suport a l’aplicació del RDPH, es
desprèn que:
a)

El sòl on es situa el sector del PP DAPSA es tracta d’un sòl rural a efectes de
la Llei del Sòl, pendent de finalitzar les obres d’urbanització, situat en zona de
DPMT respecte la inundabilitat al qual no li és d’aplicació el RDPH, sinó que li són
aplicables les limitacions previstes en la Llei de Costes, de 28 de juny, de Costes i
les normatives de les CCAA en l’exercici de la seva competència.
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b)

L’organisme competent per informar sobre la zona de flux preferent, és
l’administració competent en matèria d’aigües del litoral que, a Catalunya, a través
de la delegació de competències de l’Estat, s’atribueix al Servei de Gestió del
Litoral, de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, del
Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya.

12.- Es considera que aquest Ajuntament ha de refrendar i emparar la seva actuació
respecte la sol·licitud de llicència urbanística d’obres amb les següents aspectes:
a)

L’acord del Govern del GENCAT, GOV/147/2018 de 4 de desembre, considera
que la Llei 16/2015, de 21 de juny, a l’empara del RDPH, és tracta d’una normativa
sectorial que permet adequar o ampliar la industria existent per afavorir el
creixement de DAPSA.

b)

La declaració d’interès general emesa per la Generalitat de Catalunya com
administració jeràrquicament superior a l’Ajuntament de l’Aldea, es vinculant tots
els efectes, amb el ple respecte de la normativa sectorial vigent, per permetre
l’atorgament de la llicència urbanística sol·licitada.

c)

De la Guia tècnica interpretativa del RDPH, elaborada pel Ministeri de la
Transició Ecològica, com a organisme competent en matèria hidràulica, es desprèn
que l’Administració competent per informar sobre inundabilitat i sobre la zona de
flux preferent en el lloc de les obres, és la Direcció General de Sostenibilitat de la
Costa i el Mar, per trobar-se aquestes en zona de DPMT i no ser d’aplicació el
mateix RDPH.

d)

Encara que la Guia tècnica no s’hagi constituït com a instrument amb efectes
jurídics vinculants per la resta d’administracions, es tracta d’una guia elaborada per
l’Estat amb la finalitat d’interpretar una normativa d’àmbit estatal.

13.- Per tot l’exposat es conclou que:
a)

L’Ajuntament de l’Aldea ha d’atorgar la llicència urbanística d’obres consistents
en la construcció d’un magatzem de producte acabat al sector PP DAPSA, a
l’empara de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya i de la interpretació
de la normativa vigent en matèria d’inundabilitat a l’empara de la Guia tècnica de
suport a la interpretació del RDPH.

b)

L’atorgament de llicència es condicionarà a l’execució prèvia o simultània de
les obres d’urbanització, de conformitat a la Llei d’Urbanisme i el Reglament de
Protecció de la Legalitat Urbanística.

c)

La implementació de mesures contra la inundabilitat i de prevenció per la
millora de la seguretat de persones i béns, serà un dels requisits en l’atorgament de
la llicència urbanística.

d)

La sol·licitant haurà de donar compliment als condicionants imposats pels
diferents organismes sectorials actuants en la tramitació d’aquesta llicència.

Atès que en data 30 d’abril del 2019, amb registre de sortida número 2019/1309, es va
sol·licitar assistència tècnica al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que els seus
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serveis tècnics emetessin informe sobre la sol·licitud de llicència urbanística
presentada per DAPSA.
Atès que en data 6 de maig del 2019, va tenir entrada l’informe de l’Arquitecte del
Consell Comarcal, amb registre número 2019/1892, en el qual es considerava en la
seva part de conclusions el següent:
“Informo favorablement l’atorgament de la llicència sol·licitada.
Caldrà condicionar la llicència a l’execució prèvia o simultània de les obres
d’urbanització.
I previ inici de les obres caldrà aportar el corresponent full d’assumeix de direcció de
les obres.”
Atès que en data 6 de maig de 2019, la Secretària Accidental de l’Ajuntament de
l’Aldea va emetre un segon informe jurídic en relació a la sol·licitud de llicència
urbanística d’obres presentada per DAPSA complementant la informació de l’informe
jurídic de data 29 d’abril de 2019, en el concloïa:
“1.- Atès l’informe favorable del tècnic del Consell Comarcal del Baix Ebre, de data 6
de maig de 2019, sobre la sol·licitud de llicència urbanística proposada per DAPSA, és
procedent la concessió de la llicència d’obres amb els següents condicionants:
a)

S’hauran d’implementar les mesures contra la inundabilitat, proposades per la
interessada en el seu projecte executiu i ratificades pel tècnic informant relatives a:

-

La cota del terreny de la nau es situa a +5,30 respecte el nivell del mar.
Es preveu la construcció d’una bassa de laminació.
Es preveu la instal·lació de vàlvules de bec d’ànec al punt d’abocament al Riu
Ebre.

-

Es preveu un bombeig a exterior de vials.
Es preveu un sistema de recollida d’aigües fecals compacte a prova
d’inundacions.

b) L’atorgament de llicència urbanística d’obres relatives a la construcció d’un
magatzem de producte acabat, s’haurà de condicionar a l’execució simultània de les
obres d’urbanització, de conformitat a l’article 39 del RPLU.
c) S’haurà de constituir una garantia relativa a les obres d’urbanització pendents
d’executar per un import total de 658.378,15.-€ (article 40 del RPLU), d’acord amb una
de les formes previstes en l’article 108 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
d) La llicència de primera ocupació d’aquestes obres de construcció del magatzem es
vincularan a l’execució de la totalitat de les obres d’urbanització del sector, sens
perjudici, de les excepcions previstes en la normativa urbanística.
2.- Els imports relatius a L’ICIO, la taxa per llicències urbanístiques i la fiança per
residus, seran els determinats pel tècnic del CC Baix Ebre en el seu informe.
3.- La modificació no substancial haurà de figurar la propera acta de control periòdic de
l’activitat de DAPSA.”
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Considerant la competència de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Aldea
per l’atorgament d’aquesta llicència urbanística, de conformitat a la delegació de
competències atorgada per l’Alcalde d’aquesta Corporació, en virtut del Decret de
l’Alcaldia núm. 47/2015 de 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD,
PRIMER.- Concedir a Daniel Aguiló Panisello S.A (DAPSA) la llicència urbanística
d’obres per la construcció d’un magatzem de producte acabat que es situarà al polígon
5, parcel·la 19 d’aquest municipi, dintre del Pla Parcial DIA 1-DAPSA, de conformitat al
projecte executiu presentat.
SEGON.- Condicionar aquesta llicència al següent:
a) De conformitat a l’article 39.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (en endavant RPLU) s’ha
d’assegurar l’execució simultània de les obres d’urbanització del sector del Pla
Parcial DIA 1-DAPSA, d’acord amb el Projecte d’Urbanització aprovat definitivament
per mitjà de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5142,
de data 30 de maig de 2008, executant les següents etapes previstes:
-

Etapa 1: Desviament i entubament de la Sèquia de la Palma i el seu camí de
servei. Duració de 6 anys.

-

Etapa 2: Vial “A” des de PK +000,000 m fins el pk +228,431 metres i la totalitat
del Vial B, amb instal·lacions incloses. Duració de 4 anys.

-

Etapa 3: Vial “A” des de PK +228,431 fins la zona de l’Aparcament. Duració de
2 anys.

b)

La interessada haurà de presentar davant aquest Ajuntament, de conformitat a
l’article 40.2 del RPLU, la garantia d’un 100% de les obres d’urbanització pendents
d’execució, que de conformitat al projecte executiu aportat ascendeix a un total de
658.378,15 euros.

c) Aquesta garantia, d’acord amb el que estableix l’article 108 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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, podrà constituir-se per mitjà d’una
les següents formes:
-

En efectiu o en valors.
Mitjançant aval bancari, de caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per
operar a Espanya.
Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat autoritzada.
d) De conformitat al previst en l’article 9 ter del Reglament de Domini Públic Hidràulic,
la interessada haurà d’implementar les següents mesures contra la inundabilitat:
-

La cota del terreny de la nau es situarà a +5,30 respecte el nivell del mar.
S’ha de construir una bassa de laminació.
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-

S’han d’instal·lar vàlvules de bec d’ànec al punt d’abocament al Riu Ebre.
S’ha d’instal·lar un sistema de bombeig a exterior de vials.
S’ha d’instal·lar un sistema de recollida d’aigües fecals compacte a prova
d’inundacions.

e) De conformitat a l’article 41 del RPLU, la primera utilització i ocupació del magatzem
de producte acabat resta condicionada a l’acabament de les obres d’urbanització
pendents d’execució i de la seva recepció per part de l’Ajuntament de l’Aldea.
Aquesta condició s’haurà de fer constar en les escriptures públiques de declaració
d’obra nova en construcció autoritzades, com també la seva inscripció al Registre de la
Propietat, en el cas que procedeixi.
f) S’haurà de tenir en compte respecte els informes sectorials i autoritzacions emeses
pels diferents organismes sectorials el següent:
-

Els condicionants de l’informe favorable, de data 17 d’abril de 2019, el Cap
d’Unitat de prevenció, de la Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre, de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, del Departament
d’Interior, de la Generalitat de Catalunya.

-

Els condicionants de l’informe favorable, de data 15 de març de 2019, de la
Unitat de Carreteres de Tarragona, de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a
Catalunya, del Ministeri de Foment.

TERCER.- Els tributs a liquidar per DAPSA en relació a la seva sol·licitud de llicència
urbanística, atès que el pressupost material d’execució ascendeix a 4.922.059,52.-€,
són els següents:
CONCEPTE
ICIO, per aplicació de
l’Ordenança Fiscal 6 (Art.
núm. 8)
Taxa de la llicència
Urbanística, per aplicació de
l’Ordenança Fiscal 9 (Art.
núm. 5)

BASE IMPOSABLE
TIPUS % APLICABLE

IMPORTS

4.922.059,52 x 3,6% =

177.194,14.-€

4.922.059,52 x 1,2% =

59.064,71.-€

TOTAL

236.258,85.-€

QUART.- De conformitat a l’Ordenança de residus urbans i neteja viària d’aquest
municipi, la interessada haurà de dipositar la següent fiança en concepte de residus:
CONCEPTE
Fiança de residus a
dipositar generats
per la construcció
TOTAL

M3/TONA

€

FIANÇA A
DIPOSITAR

1943,18 tones

11€/tona

21.374,98.-€
21.374,98.-€
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CINQUÈ.- Recordar a la interessada que la modificació no substancial de l’activitat
haurà de figurar en la propera acta de control periòdic.
SISÈ.- Notificar aquest acord a la part interessada i a la Diputació de TarragonaBASE-Gestió d’Ingressos als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’OBRES
COMUNICACIÓ PRÈVIA, EXP. 2019/401. INTERESSAT: J. L. B.

SOTMESES

A

Es dona compte de la següent proposta de L’Alcaldia:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 17 d'abril de 2019 amb Registre
d’entrada núm. 2019/1687 per J. L. B. on comunica les obres consistents en reforma
de bany, fals sostre i desmuntatge de finestra i porta a l’immoble situat a l’Avinguda
Generalitat, xxx, 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 07/05/2019, 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. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015.
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 J. L. B. on comunica les obres consistents en reforma de bany,
fals sostre i desmuntatge de finestra i porta a l’immoble situat a l’Avinguda Generalitat,
121, de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el
següent informe de conformitat amb la seva petició:
INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS
Assumpte:

Comunicació d'obres excloses de llicència consistents en reforma de
bany, fals sostre i desmuntatge de finestra i porta.
Expedient:
2019/401
Sol·licitant:
J. L. B.
R.G.E.:
2019/1687
Emplaçament: Avinguda Generalitat, xxx
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“Nuria Forcadell Garcia, arquitecta tècnica municipal accidental de l’Ajuntament de
l’Aldea, d’acord amb la provisió d’alcaldia de data 18 d’abril 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 la Avinguda Generalitat, xxx i consistents en reforma de bany, fals
sostre i desmuntatge de finestra i porta, 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.

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 2.870,00 €.
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL
4.

2.870,00 x 3,60 %

IMPORTS
103,32 €
103,32 €

Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.
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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.”
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 103,32€ amb el
següent desglossament:

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
2.870,00 x 3,60%

IMPORTS
103,32€
103,32€

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i a la Diputació de Tarragona
(Base-Gestió d’Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2. Alcaldia
2.2.1.- 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.: 2019/459.
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 22 d’octubre de
2018 va sol·licitar una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc de 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
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convocatòria de subvencions aprovada per TSF/2265/2018, de 1 d’octubre, publicada
en el DOGC núm. 7721 de 8 d’octubre de 2018.
En data 14 de desembre de 2018, la Directora del SOC va resoldre l’atorgament d’una
subvenció en favor del CCBE, per als següents projectes d’experiència professional:
- Millora i conservació d’espais naturals.
- Millora i conservació d’espais urbans, interurbans i edificis públics.
- Millora, conservació, control i recepció d’edificis públics.
En aquest context, el CCBE i l’Ajuntament de l’Aldea tenen interès a subscriure un
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 de Conservació i millora d’espais urbans, interurbans
i edificis públics de caràcter supramunicipal, adreçat a persones en situació d’atur que
hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi de desocupació, i a persones beneficiàries de
la renda mínima d’inserció.
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).
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. 47/2015 de data 2 de juliol.
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 amb
efectes de data 1 d’abril de 2019, i quin contingut és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 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 BENEFICIÀRIES DE LA RENDA
MÍNIMA D’INSERCIÓ LABORAL I DONES EN SITUACIÓ D’ATUR.
Tortosa, 1 d’abril de 2019
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“REUNITS
D’una part, la senyora Sandra Zaragoza Vallés, presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre,
I de l’altra, el senyor Daniel Andreu Falcó, alcalde de l’Ajuntament de l’Aldea,
INTERVENEN
La presidenta 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 29 de març 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,
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 2018 amb resolució TSF/2265/2018, de
1 d’octubre, en endavant la CONVOCATÒRIA publicada en el DOGC núm. 7721 de 8 d’octubre de
2018.

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 2018 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:
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
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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.)
b. 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.
La formació haurà de tenir una durada mínima de 80 hores i màxima de 200.
V.

Amb data 22 d’octubre de 2018, 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:
- Millora i conservació d'espais naturals.
- Millora i conservació d'espais urbans, interurbans i edificis públics.
- Millora, conservació, control i recepció d’edificis públics.

VI.

Amb data 14 de desembre de 2018, 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 i millora d'espais urbans, interurbans i edificis públics
de caràcter supramunicipal, 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 2018 amb resolució
TSF/2265/2018, de 1 d’octubre, publicada en el DOGC núm. 7721 de 8 octubre de 2018.

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.
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
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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 2018, i la CONVOCATÒRIA per a la concessió de
subvencions per a l’any 2018 amb resolució TSF/2265/2018, de 1 d’octubre, publicada en el DOGC núm.
7721 de 8 octubre de 2018.
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

MILLORA I CONSERVACIÓ
D’ESPAIS
URBANS,
INTERURBANS
I
EDIFICIS
PÚBLICS

1

En data 14/12/2018, el Servei D’Ocupació de Catalunya ha resol favorablement el projecte amb el número
d’expedient: SOC026/18/00061
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

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.
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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 dels
riscos laborals, seguretat i salut 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.

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)
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-

-

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 600 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 mensualment 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 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 de les tasques a realitzar pel treballador del a l’AJUNTAMENT, sens
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.
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 sessió formativa de prevenció de riscos
laborals 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.
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
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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 derivada d’aquest conveni en càrrec a l’aplicació
pressupostària 942/46500.
3r.-Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Daniel Andreu i Falcó, 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.
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA APORTADA PER L’EMPRESA ASSESSORIA I ASSEGURANCES
CARLES SL, EN EL MARC DEL CONTRACTE DE SERVEIS ADJUDICAT EL 21 DE
MARÇ DE 2016. NÚM. EXP.: 2019/460.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la petició presentada per l’empresa Assessoria i Assegurances Carles SL de
data 1 d’abril de 2019, RE. núm. 2019/1340, referent a la devolució de la garantia
definitiva que va constituir amb motiu de l’adjudicació del contracte administratiu per a
la prestació de serveis d’assessorament comptable, segons acord de la Junta de
Govern Local de de data 21 de març de 2016 i per un preu de 8.249,00 euros/anuals,
IVA exclòs.
Atès que l’esmentada garantia va ser lliurada a l’Ajuntament en data 21 de març de
2016, segons consta acreditat a l’expedient de contractació, mitjançant un ingrés
bancari i per import de 412,45 euros.
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Atès que s’ha extingit el contracte de serveis del qual responia dita fiança, sense que
s’hagi produït cap incidència negativa pel que respecta a l’execució de les prestacions
contractades.
Atès que el plec de clàusules d’aquest contracte estableix un any de període de
garantia.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències efectuada pel Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de
juliol
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent:
1.- Aprovar la devolució i cancel·lació de la garantia definitiva constituïda per l’empresa
Assessoria i Assegurances Carles SL mitjançant un ingrés bancari i per import de
412,45 euros.
2.- Notificar aquest acord a Assessoria i Assegurances Carles SL.
3.- Donar trasllat d’aquest acord al servei d’intervenció municipal.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MENOR PER AL
LLOGUER D'EQUIP DE SO I ALTRES, PER A LA FIRA DE L'ARRÒS I DEL
COMERÇ DE L'ALDEA. NÚM. EXP.: 2019/457.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“La Regidoria de Comerç va organitzar els passats dies 12, 13 i 14 d’abril de 2019 la
Fira de l’Arròs i del Comerç. Per tal de dur a terme els actes era necessari efectuar
l’encàrrec d’aquest subministrament a IONUT ADRIAN POP NULL, sobre la base d’un
pressupost per import de 6.900 euros (IVA exclòs).
Donat que en data 2 d’abril de 2019 mitjançant RE 2019/1401 IONUT ADRIAN POP
NULL ha presentat el pressupost relatiu al lloguer d'equip de so, pantalles il·luminació i
pont frontal per a la Fira de l'Arròs i el Comerç, el qual ascendeix a 6.900 euros, IVA
exclòs.
S’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb IONUT
ADRIAN POP NULL contractacions menors amb càrrec al pressupost municipal 2019,
que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada ascendeixin a
15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta Consultiva de
Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació a l’art. 118.3
de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
L’import d’aquesta despesa ens situa en la figura del contracte menor prevista a l’art.
118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
En virtut de la delegació de competències conferides per l’Alcaldia a la Junta de
Govern Local en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, correspon a
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aquest darrer òrgan l’aprovació d’aquelles despeses quin import superen els 3.000
euros.
Atès que a l’aplicació pressupostària 4311/20304 hi ha consignació de crèdit suficient
per atendre aquest pagament.
Per tot el que s’ha exposat, es proposta l’adopció de l’acord següent:
1.-Aprovar i disposar la despesa per import de 8.349,00 euros (IVA del 21% inclòs)
corresponent al lloguer d'equip de so, pantalles il·luminació i pont frontal per a la Fira
de l'Arròs i el Comerç a favor de IONUT ADRIAN POP NULL.
2.- Aplicar aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 4311/20304.
3.- Notificar quest acord al servei municipal d’intervenció i a l’adjudicatari del lloguer.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE
SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICS MUNICIPALS. NÚM. EXP.: 2018/77.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 18 de maig de 2018 l’Ajuntament va formalitzar amb l’empresa EVOBAC
INTEGRAL SERVICES SLU un contracte de serveis consistents en la neteja d’edificis
municipals.
Aquest contracte es va adjudicar per procediment obert en la forma d’oferta econòmica
més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació.
D’acord amb la clàusula tercera del contracte la durada d’aquest és d’un any a
comptar des del dia següent al de la signatura del contracte.
La clàusula 7 del PCAP preveu que aquest contracte es pot prorrogar de forma
expressa per un any més.
En data 28 d’abril de 2019 l’empresa EVOBAC INTEGRAL SERVICES SLU ha
presentat a l’Ajuntament un escrit amb RE núm. 2019/1809 en el qual sol·licita la
pròrroga del contracte mencionat per un any més.
Atès el previst a l’art. 29 la Llei 9/2017 de 8 de novembre, i considerant que
l’Ajuntament no té cap objecció respecte l’execució que l’adjudicatari ha desenvolupat
d’aquest contracte.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències prevista en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Prorrogar per un any més el contracte administratiu de serveis consistents en la
neteja d’edificis municipals formalitzat en document administratiu en data 18 de maig
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de 2019 i subscrit entre l’Ajuntament de L’Aldea i l’empresa EVOBAC INTEGRAL
SERVICES SLU.
2n.- Notificar aquest acord a l’empresa EVOBAC INTEGRAL SERVICES SLU.
3r.- Publicar aquest acord al Portal de Transparència de l’Ajuntament de L’Aldea.
4t.- Traslladar aquest acord als serveis administratius de la intervenció municipal, així
com a la Regidora d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de L’Aldea.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI
DE MANTENIMENT DE ZONES VERDES I ENJARDINADES DE L’ALDEA. NÚM.
EXP.: 2018/90.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 8 de maig de 2018 l’Ajuntament va formalitzar amb l’empresa JARDINERIA
SABATER S.L, un contracte de serveis consistents en el manteniment de zones
verdes i enjardinades de L’Aldea.
Aquest contracte es va adjudicar per procediment obert en la forma d’oferta econòmica
més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació.
D’acord amb la clàusula tercera del contracte la durada d’aquest és d’un any a
comptar des del dia següent al de la signatura del contracte.
La clàusula 1.5 del PCAP preveu que aquest contracte es pot prorrogar de forma
expressa per un any més.
En data 16 d’abril de 2019 l’empresa JARDINERIA SABATER S.L., ha presentat a
l’Ajuntament un escrit amb RE núm. 2019/1661 en el qual sol·licita la pròrroga del
contracte mencionat per un any més.
Atès el previst a l’art. 29 la Llei 9/2017 de 8 de novembre, i considerant que
l’Ajuntament no té cap objecció respecte l’execució que l’adjudicatari ha desenvolupat
d’aquest contracte.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències prevista en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Prorrogar per un any més el contracte administratiu de serveis consistents en el
manteniment de zones verdes i enjardinades de L’Aldea formalitzat en document
administratiu en data 8 de maig de 2018 i subscrit entre l’Ajuntament de L’Aldea i
l’empresa JARDINERIA SABATER S.L.
2n.- Notificar aquest acord a l’empresa JARDINERIA SABATER S.L.
3r.- Publicar aquest acord al Portal de Transparència de l’Ajuntament de L’Aldea.
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4t.- Traslladar aquest acord als serveis administratius de la intervenció municipal, així
com a la Regidora d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de L’Aldea.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
3. PROPOSTES URGENTS
Arribat a aquest punt l’Alcalde informa que atès que la plaça convocada de Tècnic
Superior Administració (Serveis Jurídics) és d’especial importància en la plantilla de
l’Ajuntament de L’Aldea i, es considera que no és pot impulsar en fase d’Administració
Ordinària i per tant s’hauria de revocar la convocatòria i esser el proper Govern
Municipal que prengui la decisió de convocar-la.
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la
qual és la que seguidament es transcriu.
“3.1.- PROPOSTA D’ACORD DE REVOCACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA
SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, DE TÈCNIC SUPERIROR
ADMINISTRACIO (SERVEIS JURÍDICS), AMB CARÀCTER DE PERSONAL
FUNCIONARI DE CARRERA, DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. NÚM. EXP.:
2019/293.
La Junta de Govern Local de data 22 de març de 2019 va aprovar iniciar una
convocatòria i aprovar les bases específiques per a la selecció d’una plaça mitjançant
concurs-oposició, torn lliure, de Tècnic Superior Administració (Serveis Jurídics) vacant
a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, concurs oposició, torn lliure,
les quals s’han publicat al Butlletí Oficial de la província de Tarragona de data 27 de
març de 2019 i un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7844 de
data 1 d’abril de 2019 i al Boletín Oficial del Estado núm. 84 de data 8 d’abril de 2019.
La llista provisional de persones admeses i excloses d'aquesta convocatòria no ha
estat aprovada.
Atès que la plaça convocada estructural és d’especial importància en la plantilla de
l’Ajuntament de L’Aldea, es considera que no és pot impulsar en fase d’Administració
Ordinària.
L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, disposa que les Administracions Públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, les errades
materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes.
D'acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem (sentència de 16 de juliol de 1982)
la simple presentació d'una instància sol·licitant prendre part en un concurs oposició,
sobre el qual encara no s'ha pronunciat l'Administració aprovant la llista provisional
d'aspirants admesos i exclosos, no origina a qui la presenta més que una expectativa
de dret i no un autèntic dret adquirit.
En conseqüència, la Junta de Govern Local ACORDA:
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PRIMER.- Revocar i deixar sense efecte la convocatòria i les bases específiques per
a la selecció d’una plaça mitjançant concurs-oposició, torn lliure, de Tècnic Superior
Administració (Serveis Jurídics) vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest
Ajuntament, concurs oposició, torn lliure, les quals s’han publicat al Butlletí Oficial de la
província de Tarragona de data 27 de març de 2019 i un extracte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 7844 de data 1 d’abril de 2019 i al Boletín Oficial del
Estado núm. 84 de data 8 d’abril de 2019.
SEGON.- Donar publicitat a aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d'anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament i anunciar-ho al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí oficial de l'Estat.
TERCER.- Notificar el present acord a les persones aspirants que s’han presentat al
procés selectiu i procedir a la devolució de la taxa de dret d’examen.
QUART.- Contra la present resolució, procedirà interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació. De manera
alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà d'aquesta publicació, davant de l’Alcalde.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 13:30 hores del dia 8 de maig de 2019, de la
qual, com a Secretaria Accidental, estenc aquesta acta de 29 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Accidental

Daniel Andreu i Falcó

Estefania Curto i Zapater
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