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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 10/2017 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN SEGONA CONVOCATÒRIA, EL DI A 23 DE 
MARÇ DE 2017. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  2a 
DATA:  23 de març de 2017 
  
Per Decret de l’Alcaldia núm. 98/2017 de data 21 de març, es va convocar sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local per al dia 22 de març de 2017 a les 20:00 h. 
Aquesta sessió no es va poder celebrar degut a la manca d’assistència de la 
Secretària municipal i els membres van acordar reunir-se el dia 23 de març de 2017 a 
les 12:00 h. Així ho manifesta l’Alcaldia a l’inici de la sessió. 
  
A L’Aldea, quan són les 12:00 hores, del dia 23 de març de 2017, 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. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó  
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
No Assisteix: 
Sr. Albert Borràs i Tafalla, donat que el Regidor ha comunicat a Secretaria la 
impossibilitat d’assistir a la sessió. 
 
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: 
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE D ATA 8 DE MARÇ DE 
2017. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de 
març de 2017, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, queda 
aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
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2n.- APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA FORMACIÓ D’UNA  BORSA DE 
TREBALL PER CONTRACTAR LABORALMENT PERSONAL PER A L ’ESPLAI 
D’ESTIU. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que l’Ajuntament de l’Aldea en els darrers anys ha organitzat casals de vacances 
amb la finalitat d’oferir una activitat de lleure als menors de 18 anys en èpoques de 
vacances escolars. 
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament seguir en l’organització d’aquests casals de 
vacances. 
 
Atès que per al cas que dits casals es desenvolupin per mig de personal contractat per 
l’Ajuntament és necessari donar compliment a les previsions contingudes als arts. 11, 
55, 61 del RDL 5/2015,de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Atesa la necessitat de proveir amb recursos humans, de manera ràpida i àgil el 
desenvolupament d’aquestes activitats de lleure, tot respectant els principis de 
publicitat, concurrència, mèrit i capacitat. 
 
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 2 de juliol 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les bases que han de regir la formació d’una borsa de treball de 
personal que serà contractat laboralment i temporalment per atendre les necessitats 
de recursos humans en els casos de casals de vacances organitzats per l’Ajuntament 
de l’Aldea, en els termes que consten incorporades a l’expedient. 
 
Segon. - Convocar el concurs-oposició lliure per a la formació de dita borsa de treball. 
 
Tercer. – Publicar íntegrament les bases i l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial 
de la Província, al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, a la pàgina web municipal  i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya un anunci en extracte de la convocatòria, 
un cop publicades les bases al BOP de Tarragona.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNI CIPAL 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“1. ANTECEDENTS  
 
1.1 En 28 de febrer de 2017 l'Alcalde va sol·licitar informe a la Secretaria i a la 
Intervenció de la Corporació. 
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1.2 En 15 de març de 2017 la Secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la 
liquidació del pressupost del 2016. 
 
1.3. En 17 de març de 2017 la intervenció va emetre informe sobre el compliment dels 
resultats obtinguts a la liquidació. 
 
1.4 En 17 de març de 2017 la intervenció va emetre informe sobre el càlcul dels 
objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la 
despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016. 
 
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2016 a 31 de desembre del 
mateix exercici, s'obté el següent resultat:  
 
1.5.1. Pressupost de despeses:  

 
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 3.530.521,03
Modificacions de despeses: 203.519,20
Pressupost definitiu de despeses: 3.734.040,23
Despeses compromeses: 3.368.567,94
Obligacions reconegudes: 3.362.167,94
Pagaments realitzats: 3.207.281,26
Obligacions pendents de pagament: 154.886,68

2.  Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 268.992,56
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0,00
Pagaments realitzats: 237.614,21
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 31.378,35

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     186.265,03

 

1.5.2. Pressupost d’ingressos: 
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 3.710.819,04
Modificacions d’ingressos: 203.519,20
Pressupost definitiu d’ingressos: 3.914.338,24
Drets reconeguts: 3.530.839,73
Drets anul·lats: 76.973,22
Devolució d’ingressos: 0,00
Recaptació neta: 2.941.253,61
Drets pendents de cobrament: 512.612,90

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 2.213.286,70
Baixes: 126.849,26
Recaptació: 792.486,29
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 1.293.951,15

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 1.806.564,05  
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1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
AJUNTAMENT DE L'ALDEA             

Exercici Comptable: 2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 3.447.310,51 3.153.619,04 293.691,47

b. Altres operacions no financeres 6.556,00 208.548,9 0 -201.992,90

1. Total operacions no financeres (a+b) 3.453.866,51 3.362.167,94 91.698,57

2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00

3. Passius financers 0,00 0,00 - 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 3.453.866,51 3.362.167,94 91.698,57
AJUSTOS:

128.579,73

0,00

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 220.278,30

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de treso reria per a despeses 
grals. 

 
 
1.5.4. Romanent de tresoreria: 
  

 
Els creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 16.690,51 €. Aquest 
import es correspon amb la liquidació definitiva de les contribucions especials de la 
Fase 2 i la Fase 3 de la Zona Hostasol que van se aprovades per acord de la Junta de 

AJUNTAMENT DE L'ALDEA                    

Exercici Comptable: 2016

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2016

1. (+) Fons líquids 612.858,70

2. (+) Drets pendents de cobrament 1.885.961,54

(+) del Pressupost corrent 512.612,90

(+) de Pressupostos tancats 1.293.951,15

(+) d'operacions no pressupostàries 79.397,49

3. (-) Obligacions pendents de pagament 243.894,75

(+) del Pressupost corrent 154.886,68

(+) de Pressupostos tancats 31.378,35

(+) d'operacions no pressupostàries 57.629,72

4. (+) Partides pendents d'aplicació 30.027,32

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació p ressupostària 13.270,89

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pr essupostària 43.298,21

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 2.284.952,81

II. Saldos de dubtós cobrament 660.232,69

III. Excés de finançament afectat 0,00

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.624.720,12
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Govern Local en sessió de data 21 de desembre de 2016, i quins reintegraments 
s’efectuaran durant l’any 2017.  
 
Per altra banda revisat el drets pendents de cobrament d’exercicis tancats i les 
obligacions reconegudes pendents de pagament d’exercicis tancats, la intervenció 
considera que durant l’any 2017 s’hauria de tramitar un expedient de baixa de drets 
reconeguts per import de 218.880 € i un expedient de baixa d’obligacions per import de 
31.378,35 euros. Per l’exposat i per raons de prudència financera aquesta s’hauria 
d’ajustar tenint en compte els imports següents: 
 

- 16.690,51 € corresponents al reintegrament, segons la liquidació definitiva, de 
les contribucions especials de la Fase 2 i la Fase 3 de la Zona Hostasol. 
 

- 218.880 € baixa de drets reconeguts, segons detall: 
 

Exer.  Org.  Econ.  Descripció  Pendents 
de 

        cobrament  

1999 1 70000 De l’administració general de l’entitat local. 6.002,66 
2001 1 70000 De l’administració general de l’entitat local. 23.894,72 
2002 1 70000 De l’administració general de l’entitat local. 765,77 
2008 1 35000 Contribucions especials. 27.910,07 
2008 1 42190 D’altres organismes autònoms i agències. 3.260,00 
2009 1 39901 Altres ingressos diversos. 14.944,08 
2010 1 45001 Altres transferències incondicionades. 2.150,00 
2011 1 45001 Altres transferències incondicionades. 1.211,00 
2014 1 75087 Generalitat de Catalunya . Institut català 

ensenyament 
137.940,00 

 
- 31.378,35 €  baixa d’obligacions reconegudes, segons detall: 

Exer. Org. Prog. Econ. Sp. Descripció Obligacions 
pdts. De 

pagament  
2012 1 459 22721 01 Enderroc de la Nau 28.739,40 

2013 1 942 46501 01 Consell Comarcal 524,65 

2014 1 942 46501 01 Consell Comarcal 166,83 

2015 1 4311 48006 01 Comerç 1.947,47 

 

1.5.5. Romanents de crèdit: 
 
No existeixen romanents de crèdit que s’hagin d’incorporar obligatòriament d’acord 
amb el que disposa l’art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
No s’han incorporat romanents de crèdit de forma voluntària d’acord amb el que 
disposa l’art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
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1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finança ment derivada de la liquidació 
del pressupost. 
 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 

s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 
de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 
comptabilitat nacional i la pressupostària. 
 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 141.461,25 € 
d'acord amb el següent detall: 
 

Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   
Ingressos no financers 3.453.866,51 
Despeses no financeres 3.362.167,94 
Superàvit no financer 91.698,57  
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  -89.262,71 
PTE 58.300,44 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 -80.724,95 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 3.422.904,24 
Despeses ajustades 3.281.442,99 
Capacitat de finançament 141.461,25 

 
1.7. Compliment de la regla de la despesa  
 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2015 amb 
aquell que es desprèn de la liquidació del 2016. 
 
La despesa computable de l'exercici 2016 serà la no financera, exclosos els interessos 
del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents 
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament 
de les Corporacions Locals, les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, 
si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la 
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de 
la IGAE. 
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Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2015 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2015 al 2016 és del 1,8% i, si s’escau, afegirem els increments 
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació 
avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2016 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, 
l'entitat local no compleix la Regla de la despesa amb un marge de 140.092,35 €. 
 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2015  
Liquidació 

exercici 2016 
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 3.582.651,30 3.362.167,94 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SE C) -4.776,19 -80.724,95 

-Venda de terrenys i altres inversions reals.   0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.   0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 

+Aportacions de capital.   0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.   0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost. 

-4.776,19 -80.724,95 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 
Associacions público privades. 

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.   0,00 

+/-Arrendament financer.   0,00 

+Préstecs   0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte 
d'altres Administracions Públiques 

  0,00 

Altres    

   Despeses no financeres en termes SEC excepte intere ssos 
del deute  

3.577.875,11 3.281.442,99 

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a 
altres ens que integren la Corporació Local 

  0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la 
Unió Europea o d'altres Administracions públiques 

524.820,11 288.242,12 

Unió Europea   0,00 

Estat   0,00 

Comunitat Autònoma 231.295,30 49.703,89 

Diputacions 293.524,81 196.471,50 

Altres Administracions Públiques   42.066,73 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament   0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació  259.903,21 9.680,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 2.793.151,79 2.983.520,87 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,018   

Despesa computable incrementada per la taxa de refe rència   2.843.428,52   
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+ canvis normatius que suposen increments permanents de la 
recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements permanents de la 
recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 2.843.428,52   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   2.983.520,87 

Marge d'incompliment   -140.092,35 
% Variació de la despesa computable (5-1/1)   6,82% 

 

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
1.8.1. Deute públic:  
 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute 
per al subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna 
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents 
liquidats consolidats. 
 
El volum de deute viu a 31/12/2016, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 

    Nivell de deute viu Import 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 3.447.310,51 
2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00 

3   
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1 -2-3-
4) 3.447.310,51 

4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 0,00 
5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 
6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 0,00% 

 
1.8.2. Període mig de pagament 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 15,37 dies.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
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3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 

desembre. 
 

• El resultat pressupostari de l’exercici. 
 
• Els romanents de crèdit. 
 
• El romanent de tresoreria. 
 
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla 
econòmic financer durant l'any en curs i el següent. 
 
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del 
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de 
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell 
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior 
a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova 
disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per 
aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen 
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat 
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats 
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no 
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute 
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo 
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i 
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la 
regla de la despesa i del límit del deute.  

 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 

 
Atès a l’exposat i en virtut de les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de 
Govern Local, en base al Decret 47/2015 de data 2 de juliol es proposa l’adopció de 
l’acord següent:  
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ES PROPOSA:  
 

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, en els termes que consta 
a l’expedient, i el qual resulta el següent : 
 

a. Resultat pressupostari ajustat 220.278.30 € 
b. Romanent de Tresoreria per a despesa generals 1.624.720,12 € 
c. Romanent de Tresoreria per a despesa generals ajustat 

1.608.029,61 € 
i. Incompliment de la Regla de Despesa per import de 140.092,35  

€ 
d. Capacitat de finançament 141.401,25 euros 
e. Rati Deute viu: 0.00 % 
f. Període mig de pagament: 15.37 dies 

 
2. Elaborar un pla econòmic financer per corregir l’incompliment de la regla de la 
despesa i sotmetre’l a l’aprovació del Ple. 
 
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se 
celebri. 

 
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE L ’ALDEA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER A LA REALITZACIÓ  DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN S ITUACIÓ 
D’ATUR QUE HEM EXHAURIT LA PRESENTACIÓ I/O EL SUBSI DI PER 
DESOCUPACIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist el text del conveni tramès pel CCPE que té per objecte establir la relació, la 
participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre aquesta entitat i 
l’Ajuntament de L’Aldea, per a la realització del Programa de Treball i Formació 
adreçat a les persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi 
per desocupació i persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció publicat en el 
DOGC núm. 7243 de 9 de novembre de 2016. 
 
Atès que en virtut del programa esmentat el CCBE ha presentat un projecte d’accions 
d’experiència laboral per al manteniment d’espais naturals o urbans, amb l’assignació 
d’un treballador. 
 
Atès que la subscripció d’aquest conveni resulta convenient per als interessos 
municipals. 
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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. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar el text del conveni entre l’Ajuntament de L’Aldea i el Consell Comarcal del 
Baix Ebre per a la realització del Programa de Treball i Formació adreçat a les 
persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació, 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 PR OGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR QUE HAGIN EXHAURIT LA 
PRESTACIÓ I/O EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ 
 
Tortosa, 3 d’abril de 2017 
 
“REUNITS 
 
D’una part, el senyor Daniel Andreu Falcó, president del Consell Comarcal del Baix Ebre,  
I de l’altra, el senyor Simón Falcó Moreso, 1r. Tinent d’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 
31 de març de 2017. 
 
El 1r. Tinent d’Alcalde en virtut del que disposa l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 55 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial 
Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 
 
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 que han de rebre les persones participants durant el contracte de 
treball.  

 
En aquest sentit, s’ha aprovat l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, 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. 7243 de 9 de novembre de 2016, en endavant l’ORDRE i s’obre la 
convocatòria per a la concessió de subvencions  per a l’any 2016 amb resolució 
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TSF/2496/2016, de 3 de novembre, en endavant la CONVOCATÒRIA publicada en el 
DOGC núm. 7244 de 10 de novembre de 2016, i modificada per la resolució 
TSF/2566/2016, de 15 de novembre, publicada en el DOGC núm. 7250 de 18 de 
novembre de 2016. 

 
II. L’objecte de l’ORDRE és: 
 

a. 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 que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació i accions de coordinació i suport tècnic. 

b. Obrir la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions previstes a l'Ordre 
TSF/296/2016, de 2 de novembre, 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. Línia A: 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. 

2. Línia B: Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur 
beneficiàries de la renda mínima d'inserció. 

3. Línia C: Accions de coordinació i suport tècnic. 
4. La gestió i el desenvolupament de les accions es duran a terme 

d'acord amb l'ORDRE. 
 

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. 

 
La participació en aquest programa implica la incompatibilitat de les persones destinatàries 
de participar en qualsevol altra política activa d’ocupació subvencionada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya durant la seva permanència.  
Per a aquesta convocatòria els col·lectius prioritaris i els requisits específics són: 
 
1. Línia A: persones en situació d'atur no perceptores de prestacions o subsidi per 

desocupació i preferentment més grans de 45 anys. Tindran caràcter prioritari per a les 
contractacions de durada de 12 mesos a temps complet, les persones en situació 
d'atur més grans de 55 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació i que no tenen la cotització suficient per a que se'ls reconegui la pensió 
de jubilació quan arribin als 65 anys. 
 
La resta de contractacions de durada de 6 mesos a temps complet aniran adreçades 
prioritàriament a les persones aturades d'entre 45 i 54 anys que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació. Si no hi han persones més grans de 45 anys 
podran participar-hi persones menors d'aquesta edat que igualment hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació. 
 

2. Línia B: persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció. 
Igualment tindran caràcter prioritari, per a les contractacions de durada de 12 mesos a 
temps complet, les persones en situació d'atur més grans de 55 anys beneficiàries de 
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la renda mínima d'inserció i que no tenen la cotització suficient per a que se'ls 
reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys. 
 
La resta de contractacions d'una durada de 6 mesos a temps complet s'adreçaran a 
persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció menors de 55 
anys. 
 
A més, tindran caràcter preferent les persones beneficiàries de la renda mínima 
d'inserció que reuneixin alguna d'aquestes característiques: 
 
-Dones amb càrregues familiars. 
-Persones que estiguin en fase d'esgotar el termini màxim de percepció de la prestació 
de l'RMI. 

 
Només es podrà formalitzar un contracte de treball per unitat familiar. 

 
IV. D’acord amb la l’article 2 de la CONVOCATÒRIA , poden ser entitats beneficiàries dels 

ajuts previstos en l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA les següents entitats: 
 

a. Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes 
autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives 
d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o 
vinculades a aquelles per a les línies A, B i C. 

b. Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a 
Catalunya per a la línia B. 
 

A cada convocatòria es determinarà la distribució territorial del Programa Treball i 
Formació, regulat en les bases, que indicarà els contractes de treball a subvencionar, 
preassignats a cada ajuntament o consell comarcal i podrà limitar les entitats beneficiàries 
d’acord amb el nombre de contractes de treball que la disponibilitat pressupostària permeti 
subvencionar. 

 
D’acord amb l’Annex 2 de la CONVOCATÒRIA, els número de contractes preassignats al 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE és de: 
Línia A: 12 contractes de 6 mesos i 2 contractes de 12 mesos. 
Línia B:   5 contractes de 6 mesos i 1 contracte de 12 mesos. 
Línia C:  1 contracte de 12 mesos. 

 
V. L’ORDRE estableix també 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 treballs de caràcter públic i interès social i sempre 
porten aparellada un compromís de realització d’accions formatives. 
 
Aquests treballs hauran de ser competència de l’entitat beneficiària. El treballs a 
realitzar no poden tenir caràcter estructural i han d’estar directament relacionats amb 
l’interès social que persegueix el projecte. 
 
Per al cas dels consells comarcals, el projecte que sol·licitin ha de contemplar accions 
que tinguin la consideració de supramunicipals, i han d'estar dins de les competències 
que té atribuïdes el consell comarcal.  
 
L'execució d'aquestes accions no pot ser objecte de subcontractació. 
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L'entitat beneficiària s'obligarà a fer-se càrrec de tota la formació i/o vigilància dels 
riscos laborals d'aplicació i portarà a terme les tasques del procés d'integració i 
supervisió de l'experiència laboral de la persona participant. 
 
Per poder verificar la realització de les accions d’experiència laboral, les entitats 
beneficiàries hauran de donar compte de les activitats de les persones treballadores, 
incorporant a l’expedient tots els informes de seguiment que emetin els responsables 
de les persones contractades, així com les ordres emanades de l’entitat beneficiària. 
Tota aquesta documentació de seguiment haurà d’estar a disposició del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a la seva verificació. 
 

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.  
 
Els mòduls formatius professionalitzadors han de ser impartits per un centre acreditat i 
homologat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la especialitat formativa, 
tant si els imparteix l'entitat beneficiària com si se subcontracta la formació. El centre de 
formació ha de disposar de la corresponent resolució d'acreditació i/o homologació, 
com a mínim, un mes abans de l'inici de l'acció formativa. 
 
Excepcionalment, en el cas que no existeixi al seu àmbit geogràfic o proper un centre 
de formació acreditat per impartir un certificat de professionalitat adient, l'entitat 
beneficiària haurà de fer-ho constar a la memòria del projecte que adjunta amb la 
sol·licitud i proposar l'acció formativa que correspongui, d'acord amb el guió establert a 
la Guia de Prescripcions tècniques publicada al web del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya. 
 
Quan les persones participants no tinguin un nivell formatiu adequat per a participar en 
accions formatives professionalitzadores, hauran de realitzar accions formatives per 
l'ocupació de caràcter transversal.  
 
Per tal d'optimitzar els recursos ocupacionals existents, les entitats beneficiàries també 
podran derivar participants a accions formatives subvencionades per altres programes, 
desenvolupades per centres acreditats i homologats pel Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya en especialitats per a l'obtenció d'un certificat de professionalitat. 
 
Aquesta derivació s'haurà d'articular mitjançant un conveni de col·laboració entre 
l'entitat beneficiària i l'entitat que realitza la formació. En aquest conveni hauran de 
quedar recollits els compromisos d'ambdues entitats, les característiques de la formació 
i la constància expressa que no hi ha cap intercanvi econòmic. 

 
VI. Amb data 22 de novembre de 2016, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE ha 

presentat la sol·licitud d’acord amb les previsions de l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA, per 
als següent projecte d’experiència professional: 

 
- Manteniment d’espais naturals i/o urbans. 
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VII. Amb data 1 de desembre de 2016, 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 Manteniment d’espais naturals 
i/o urbans, adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el 
subsidi per desocupació (Línia A), i a persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció 
(Línia B) que subjecten en les següents 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
I. L’ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre, 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. 7243 de 9 
de novembre de 2016, i la CONVOCATÒRIA per a la concessió de subvencions  per a 
l’any 2016 amb resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, publicada en el DOGC núm. 
7244 de 10 de novembre de 2016, i modificada per la resolució TSF/2566/2016, de 15 de 
novembre, publicada en el DOGC núm. 7250 de 18 de novembre de 2016. 

 
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 
 
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 i persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció 
publicat en el publicada en el DOGC núm. 7243 de 9 de novembre de 2016. 
 
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 ha presentat 
el projecte o projectes d’accions d’experiència laboral següent/s:  
 

 

Ajuntament Nom del projecte Nombre de treballadors 
destinats  a 
L’AJUNTAMENT 

L’Aldea 
MANTENIMENT D’ESPAIS 
NATURALS I/O URBANS 

1 
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En data 01/12/2016, el Servei D’Ocupació de Catalunya ha resol favorablement el projecte amb 
el número d’expedient: 2016/PANP/SPOO/0101 
 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a: 
 

1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral: 
 

a) Seleccionar, d’acord amb les condicions i el procediment establerts a l’ORDRE i 
CONVOCATÒRIA, les persones destinatàries del Programa, sempre i quan les oficines 
de treball derivin més d’un candidat. 
 

b) 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.  
 
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. 
 
Les retribucions que corresponen a les persones contractades, segons conveni del 
CONSELL COMARCAL, com a un mòdul de 9.380,00 euros per al per al període de 6 
mesos. 
 
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els correspongui 
abans de la finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de 
rescissions de contracte. 
 

c) Seleccionar i contractar les substitucions per baixes voluntàries o per rescissió del 
contracte del treballador/a. 

 
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 fou: 
 
- [HOTR0208] Operacions Bàsiques de Restaurant i Bar  
Les accions formatives poden ser executades directament pel CONSELL COMARCAL 
o per una entitat subcontractada. 

 
b) Proposar i trametre les accions formatives a realitzar mitjançant l’aplicació de gestió 

integral d’accions (GIA) del Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’ORDRE. 
 

c) Subscriure una pòlissa d’assegurança d’accident, amb caràcter previ a l’inici de l’acció 
formativa subscrita per l’entitat que imparteixi la formació i, que s’ajusti tant al període 
de duració teoricopràctic de l’acció formativa com al seu horari diari, que cobreixi les 
despeses d’accident in itinere, els riscos derivats de les visites de l’alumnat a empreses 
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o altres establiments que s’organitzin per donar suport al desenvolupament de les 
accions formatives. L’assegurança ha de cobrir el període formatiu.  
 

d) Conservar els justificants originals i electrònics, i l’altra documentació relacionada amb 
la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys. 

 
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, s'haurà de conservar tots 
els documents justificatius de les despeses cofinançades pel Fons Social Europeu 
durant un termini de tres anys a partir del 31de desembre de l'any següent a la 
presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les 
despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats 
beneficiàries de la data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en 
forma d'original o còpia compulsada de l'original o en versió electrònica de documents 
originals. 
 

e) Tramitar la justificació de la realització de les accions, així com les despeses  
generades per les accions esmentades i la correcta aplicació dels fons percebuts, 
d’acord amb la documentació que s’hagi de contenir en virtut de l’ORDRE i en el termini 
que s’hi preveu. 
 

f) Informar al Servei d’Ocupació de Catalunya dels indicadors de realització i de resultats 
corresponents a l’actuació cofinançada pel Fons Social Europeu en la forma que 
estableixi l’ORDRE i l’òrgan competent. 
 

g) Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió 
o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d’acord amb les mesures de 
difusió contingudes a la base 24 de l’annex 1 de l’Ordre 
 

h) Fer constar l’emblema de la Unió Europea, el lema del Fons Social Europeu, el 
cofinançament de l’FSE en qualsevol document que es lliuri a les persones 
destinatàries o que formi part de l’expedient de l’actuació cofinançada i la declaració 
“L’FSE inverteix en el teu futur” en totes les mesures d’informació i publicitat adreçades 
a les persones destinatàries, als destinataris potencials i al públic en general.   
 

i) 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. 
 

j) 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. 
 

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

l) Col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les 
funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de 
l'Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora del Fons Social Europeu- 
de la Comissió Europea i d'altres òrgans que d'acord amb la normativa comunitària, 
tinguin atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts finançats pel Fons Social 
Europeu. 
 

m) 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 
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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. 
- Manteniment del Camí Natural derivat de la Via Verda. 

 
e) Sol·licitar al CONSELL COMARCAL el permís per a realitzar tasques de no 

competència comarcal. 
f) 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 aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui 
necessària per a la justificació de la subvenció.  
 

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 
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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. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest 
servei d’acord amb les previsions de la Llei  orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat 
mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.    
 

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. 
 

11. Fer-se càrrec de la meitat dels costos derivats de la indemnització de fi de contracte 
que s’incorporarà a la nòmina del treballador i que es regularitzarà a la fi del projecte. 
 

12. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
Cinquè. Execució de les accions i prevenció de risc os laborals   
 

1. Els contractes de treball corresponents a les accions d’experiència laboral s’hauran 
d’iniciar com a màxim el 31 de gener de 2017 i hauran de finalitzar com a màxim el 30 
de juliol de 2017, sens perjudici de les eventuals modificacions de l’ORDRE i/o 
CONVOCATÒRIA.  

 
2. 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 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL el cost del/s 
equip/s de protecció individual lliurat/s al/s treballador/s. L’abonament el farà 
directament l’AJUNTAMENT a través de la factura del proveïdor/s del material. 
 

c) El CONSELL COMARCAL es farà càrrec de la sessió 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. 

 
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.” 
 
2n.- Facultar al 1r Tinent Alcalde, Sr. Simón Falcó Moreso per a la seva signatura. 
 
3r.- Notificar aquest acord al CCBE, i traslladar-lo al servei municipal d’intervenció.” 
  
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE FAROLES FOTOVOLTAIQ UES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Per part dels serveis tècnics municipals es va elaborar una memòria tècnica referent 
al subministrament i instal·lació de 10 faroles fotovoltaiques, de data 10 de març de 
2017. 
 
En base aquesta memòria descriptiva de les característiques tècniques d’aquestes 
lluminàries es va sol·licitar pressupost a l’empresa “Tarraco Company 1966 SLU”, la 
qual en data 15 de març de 2017 ha presentat pressupost a l’Ajuntament, registre 
d’entrada  núm. 2017/528. 
 
Atès que dit pressupost ha estat informat favorablement per part dels serveis tècnics 
municipals en data 21 de març de 2017. 
 
Atès que per l’import de la contractació ens trobem davant un contracte menor d’obres, 
segons resulta dels arts. 6, 138.3 i 11 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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Atès que l’adopció de dit acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions conferides pel Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015, de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar la memòria tècnica redactada pels serveis tècnics municipals, de data 10 
de març de 2017, supervisada per l’Alcaldia i en base a la qual es va sol·licitar 
pressupost per al subministrament i col·locació de faroles fotovoltaiques. 
 
2n.- Adjudicar aquest contracte a l’empresa “Tarraco Company 1966, SLU” per un 
import 27.215,00 €, IVA exclòs, més 5.715,15 € corresponent al 21% d’IVA, resultant 
un import total de 32.930,15 euros, el qual s’haurà d’executar segons el pressupost 
presentat per dita empresa a l’Ajuntament en data 15 de març de 2017, RE núm. 
2017/528 i amb plena subjecció a la memòria tècnica municipal de data 10 de març de 
2017. 
 
3r.- Imputar les despeses derivades d’aquesta contractació a l’aplicació pressupostària 
165/62306 del vigent pressupost municipal. 
 
4t.- Designar l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Jordi Gas Forés, per portar a terme la 
direcció facultativa de dites obres. 
 
5è.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, als serveis tècnics municipals així 
com al servei d’intervenció.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE DESFIBRIL·LADORS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vist que l’Ajuntament de L’Aldea vol instal·lar dos desfibril·ladors al casc urbà de 
L’Aldea. 
 
Atès el pressupost presentat en data 10 de març de 2017, reg. d’entrada 2017/497 per 
part de la mercantil Imposita Serveis SL per a la instal·lació de dos desfibril·ladors al 
casc urbà de L’Aldea, el qual ascendeix a un import de 3.910,00 €, IVA exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 231/62503 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de subministraments ens trobem 
davant la figura d’un contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. (TRLCSP). 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en la instal·lació de dos 
desfibril·ladors al casc urbà de L’Aldea, per un import 3.910,00 €, IVA exclòs, més 
821,10 € corresponent al 21% d’IVA, a favor d’Imposita Serveis SL, segons la proposta 
econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2017/497. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 4.731,10 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 231/62503. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
7è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADQUISICIÓ DE LL ICÈNCIA DE 
DIVERSES APLICACIONS INFORMÀTIQUES I SERVEIS D’IMPL ANTACIÓ. 
(ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
  
“Atès la necessitat que l’Ajuntament de L’aldea adeqüi el seu funcionament a les 
exigències de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, així com de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, i en particular a l’Administració Electrònica. 
 
Atès el pressupost presentat en data 9 de febrer de 2017, reg. d’entrada 2017/248 per 
part de la mercantil ABS Informàtica SL el qual contempla el subministrament de les 
aplicacions informàtiques referents a: 
 

- Registre d’entrades i sortides web amb signatura. 
- Gestor d’expedients LT web amb signatura. 
- Actes/Acords/resolucions web amb signatura. 

  
Tot l’anterior amb un import de 5.158,40 € (IVA exclòs). 
 
Així mateix, també han pressupostat serveis d’implantació de les solucions 
informàtiques anteriors , per import de 12.841, 60 euros. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 920/64003 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en l’adquisició d’aplicacions 
informàtiques i serveis d’implantació (Administració Electrònica), per un import 
18.000,00 €, IVA exclòs, més 3.780,00 € corresponent al 21% d’IVA, a favor d’ABSIS 
Informàtica SL, segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. 
d’entrada núm. 2017/248. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 21.780,00 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 920/64003. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
8è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ATORGAMENT D’UNA TARGET A D’ARMES 
DE 4A CATEGORIA. INTERESSAT: S. E. V. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància del Sr. S. E. V., amb DNI xxxxxxxxF, referent a la sol·licitud de 
targeta d’armes per a poder portar i fer servir l’arma de categoria 4a. 2 fora del domicili 
i limitada al terme municipal de l’Aldea. 
 
Vist l’informe favorable emès pel Cap del Servei de Vigilància de data 13/02/2017 
respecte la petició presentada. 
 
Atenent el previst al RD 137/1993, de 29 de gener, pel que s’aprova el Reglament 
d’Armes i en particular els seus articles 98 i 147.1. 
 
Vista la documentació aportada per l’interessat per a la tramitació de la seva sol·licitud:  
declaracions responsables, reconeixement mèdic per a la tramitació d’autorització 
municipal d’armes, DNI, antecedents penals i la declaració complementària de 
conducta ciutadana. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan per Decret de L’Alcaldia núm. 
47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
1r.- Aprovar la sol·licitud d’expedició de targeta d’armes per a poder portar i fer servir 
l’arma de categoria 4a.2 fora del domicili i limitada al terme municipal de l’Aldea a favor 
del Sr. S. E. V., amb DNI xxxxxxxxF en relació a l’arma següent: 
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• Marca / Model:  Gamo Socom Tactical 
• Categoria: 4a.2 
• Calibre: 5,5 
• Número de sèrie: xxxxxxxxxx 
• Tipus: B 
• Procedència de l’arma: Leopard Comercial Center SL  

 
2n.- La validesa d’aquesta TARGETA D’ARMES és permanent. Aquest permís perdrà 
la seva vigència en el moment que el titular deixi de complir els requisits previstos en 
el Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel que s’aprova el Reglament d’Armes. 
 
3r.- La validesa d’aquesta targeta queda limitada al terme municipal de l’Aldea i podrà 
ser retirada per l’Alcalde o en el seu cas la Junta de Govern Local prèvia consideració i 
antecedents del seu titular. 
 
4t.- La targeta d’armes s’expedirà en imprès confeccionat per la Direcció General de la 
Guàrdia Civil. 
 
5è.- Aprovar la liquidació de la taxa aplicada en virtut d’allò previst en l’O. F. Número 8 
art. D) a). per un import de 9,35 euros. 
 
6è.- Notificar aquest acord a l’interessat i als serveis adients als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UNA PETICIÓ DE DEV OLUCIÓ 
D’INGRESSOS INDEGUTS. INTERESSAT: D. M. C.. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància presentada en data 8 de març de 2017 mitjançant RE 2017/449 per 
part del Sr. D. M. C. amb DNI xxxxxxxx-F, en la qual sol·licita la devolució de la taxa 
d’escombraries corresponent als anys 2013, 2014 i 2015 en relació a l’immoble situat 
al c/ Major de L’Aldea, així com la baixa del rebut corresponent a l’exercici 2016 
respecte aquest mateix immoble. 
 
Atès que aquesta petició es basa en el fet que la propietat d’aquest immoble no li 
pertany des de l’any 2007, la qual cosa acredita mitjançant l’aportació de la 
corresponent escriptura notarial de compra-venda. 
 
Atès que consultades les dades cadastrals de l’immoble amb referència cadastral des 
de l’any 2013 ja no consta el Sr. D. M. C. com a propietari del referit immoble. 
 
Atès el previst a l’art. 3.2 de l’OF núm. 10 reguladora de la taxa municipal per recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i art. 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 
 
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. 
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Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Donar de baixa els rebuts emesos amb clau de cobrament 
43184100201301000120548, 43184100201401000120575, 
43184100201501000120505 i 439000002016010092076 corresponent als exercicis 
2013, 2014, 2015 i 2016.  
 
2n.- Retornar al Sr. D. M. C. amb DNI xxxxxxxx-F l’import que ha satisfet a BASE.- 
Gestió d’Ingressos en relació als rebuts amb clau de cobrament 
43184100201301000120548, 43184100201401000120575 i 
43184100201501000120505 corresponents als exercicis 2013, 2014 i 2015.  
 
3r.- Emetre nous rebuts de la taxa d’escombraries pels exercicis no prescrits respecte 
a l’immoble amb referència cadastral a nom dels subjectes passius que correspongui. 
 
4t.- Notificar aquest acord a BASE.- Gestió d’Ingressos, així com al servei municipal 
encarregat de l’actualització del padró municipal de la taxa d’escombraries.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
10è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UNA SOL·LICITUD D E LA UE 
ALDEANA RELATIVA A LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL 2017. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 14 de febrer de 2017, registre d’entrada 298/2017, la Unió Esportiva Aldeana 
va sol·licitar a l’Ajuntament la concessió d’una subvenció municipal per import de 
16.000 € per al desplegament de la seva activitat esportiva durant el 2017 i una 
subvenció per import de 1.300 € per a dur a terme un acte en el marc del Programa de 
les Festes Majors 2017. 
 
Aquesta sol·licitud s’efectuà en posterioritat a l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local en sessió de data 25 de gener de 2017 pel qual es va aprovar la convocatòria de 
concessió de subvencions a favor de les associacions i entitats sense ànim de lucre 
del municipi corresponent a l’anualitat 2017. 
 
Aquesta convocatòria es va publicar al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament de 
l’Aldea en data 6 de febrer de 2017 i en el BOP de Tarragona de data 13 de febrer de 
2017, número 30. 
 
En data 7 de març la Unió Esportiva Aldeana ha sol·licitat a l’Ajuntament que li avanci 
una part de la subvenció sol·licitada en data 14 de febrer de 2017, atenent a les 
dificultats de tresoreria que al·lega l’Entitat. 
 
Atès l’informe de Secretaria intervenció de data 21 de març de 2017 referit a dita 
petició. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local, en base a les 
previsions del punt 10.3 de l’ordenança municipal reguladora de dites subvencions. 
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Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1- Concedir a la UE Aldeana una ajuda de 4.000,00 € amb càrrec a la partida 
pressupostària 341/48005 i com avançament de l’import de subvenció que ha sol·licitat 
per al 2017 per al desplegament de la seva activitat. 
 
2- Notificar aquest acord a la UE Aldeana i al servei municipal d’Intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
11è.- PROPOSTA REFERENT A UNA EXEMPCIÓ DE L’IIVTNU.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 24/01/2017 s’ha comunicat a l’Ajuntament de L’Aldea mitjançant reg. d’entrada 
270/130 la transmissió de la propietat d’una finca urbana, inscrita al registre de la 
propietat núm. 1 de Tortosa, al tom 3820, llibre 43, foli 27 volta, inscripció setena i que 
es correspon amb l’habitatge situat al c/ església núm. 38, però que segons informe 
dels serveis tècnics municipals de data 06/02/2017 li hauria de correspondre el núm. de 
policia 45. 
 
Aquest immoble té com a referència cadastral el núm. , i en virtut del Decret 276/2016 
del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Tortosa s’ha adjudicat a favor de 
la mercantil BULDINGCENTER  SA en procediment d’execució hipotecària i constituïa 
l’habitatge del deutor hipotecari, resultant ser I. F. M. i A. M. V. 
 
Atès el previst a l’art. 105.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el TRLRHL, i que transcrit literalment diu: 
 
“1.  Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como 
consecuencia de los siguientes actos: 

• c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago 
de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación 
de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con 
entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la 
actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos 
anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. 
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier 
otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación 
de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de 
la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con 
posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria 
correspondiente. 
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado 
el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la 
transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente 
inscrita. 
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Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta 
Ley. 
 
Revisat el padró municipal d’habitants i atès l’informe dels SSTT municipals de data 
06/02/2017 que consta incorporat a l’expedient. 
 
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. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Declarar l’exempció del pagament de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) als Srs. I. F. M. i A. M. V. afecte a l’immoble 
amb referència cadastral  i que es correspon amb l’habitatge situat al c/ Església amb 
núm. de policia assignat però que en realitat li correspondria el núm. 
 
2n.- Notificar aquest acord als Srs. I. F. M. i A. M. V.i a la mercantil BUILDINGCENTER 
SA, així com al servei municipal encarregat de la gestió de les plusvàlues.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
14è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D’UN A LLICÈNCIA 
AMBIENTAL. ANNEX II. EXP. 29/15. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Data de la proposta de resolució: 21/03/2017 
Identificació de l’expedient: A. A. A. 

Expedient de llicència ambiental de l’activitat de taller de xapa i pintura classificada 
dins l’annex II amb el codi 12.19.a 
 
ANTECEDENTS 

1. El Sr. A. A. A., va sol·licitar, en data 16 d’octubre de 2015, número de registre 
d’entrada 1933, la llicència ambiental per a l’activitat de taller de xapa i pintura, que 
s’ha d’ubicar a la parcel·la 7 nau 1 del Polígon Industrial Estació de Mercaderies amb 
referència cadastral d’aquest municipi. 

2. Amb la sol·licitud no va presentar la documentació necessària d’acord amb l’article 
39.2 de la LPCCA.   
 
3. L’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal, en sessió de data 10 de desembre de 2015 i 
en relació amb aquesta sol·licitud de llicència ambiental, va emetre informe 
d’insuficiència de la documentació aportada, ja que mancava: 
 
-Coordenades UTM, ubicació i emplaçament. 
-Coordenades UTM del punt final de connexió a la xarxa de clavegueram. 
-Plànol amb el traçat de la xarxa interior de sanejament i punt de connexió. 
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En data 23 de desembre de 2015 registre general d’entrada núm. 2293, ens ho 
comuniquen. 
 
4. En data 4 de gener de 2016 registre general de sortida núm. 3, requerim a 
l’interessat que aporti la documentació detallada al punt 3 d’aquesta proposta. 
 
5. En data 13 de gener de 2016 registre general d’entrada núm. 35, l’interessat aporta 
la documentació requerida. 
 
6. L’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal, en sessió de data 27 de gener de 2016, va  
emetre informe idoni i suficiència de l’avaluació ambiental i de tota la documentació 
aportada, que consta a l’expedient. 
 
En data 10 de febrer de 2016 registre general d’entrada núm. 233, ens ho 
comuniquen. 
 
7. En data 2 de maig de 2016 la tècnica en Activitats Ambientals de la Diputació de 
Tarragona, en el desenvolupament de les funcions d’assistència tècnica a aquest 
municipi, informa desfavorablement els aspectes ambientals de competència municipal 
de l’activitat, donat que manca la següent documentació: 
 
a) L’estudi d’impacte acústic no presenta el contingut mínim que determina l’annex 
10 del Decret 176/2009. 
b) Al projecte manca la descripció de: 
- la maquinària susceptible de produir vibracions a les naus veïnes i les mesures 
que minimitzin les molèsties que puguin ocasionar. 
- l’aïllament de la cabina de pintura i l’emplaçament del conducte d’extracció de 
gasos a l’exterior, en relació a les naus veïnes. 
 
8. En data 1 de juny de 2016 es tramet un requeriment a l’interessat per tal que 
subsani les deficiències detectades en l’informe indicat anteriorment (registre general 
de sortida núm. 755). 
 
9. En data 17 de juny registre general d’entrada núm. 1335, l’interessat presenta la 
documentació en resposta al requeriment esmentat en el punt anterior. 
 
10. En data 27 de juny de 2016 la tècnica en Activitats Ambientals de la Diputació de 
Tarragona, informa favorablement des del punt de vista tècnic, sobre els aspectes 
ambientals de competència municipal de l’activitat. 
 
11.En el tràmit d’informació pública i veïnal no s’han presentat al·legacions.   
 
12. L’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal, en sessió de data 14 de setembre de 2016, 
va emetre informe integrat ambiental, perquè s’integrés a la llicència ambiental, 
d’acord amb l’article 45 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   29 

1. L’article 45.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,  de prevenció i control ambiental 
de les activitats, estableix que a la vista de les al·legacions efectuades el tràmit 
d’informació pública, dels informes emesos i de l’avaluació de la incidència ambiental, 
l’OTAC emet informe integrat i l’òrgan competent municipal elabora la proposta de 
resolució provisional, amb els continguts que es determinen a l’article 49 de 
l’esmentada Llei, i també els que es puguin establir per reglament.  
 
2. De conformitat amb l’article 46.1 de la LPCAA,  s’informarà a les parts interessades 
sobre la proposta de resolució provisional, perquè en el termini màxim de 15 dies 
puguin presentar les al·legacions, els documents i la justificacions que considerin 
oportunes.  
 
Per tot això, 
  
P R O P O S O: 
 
Primer.- Atorgar la llicència ambiental al Sr. A. A. A., per a l’activitat de taller de xapa i 
pintura, que s’ubicarà al Polígon Industrial Estació de Mercaderies amb referència 
cadastral  d’aquest municipi, subjecte al compliment de les següents prescripcions 
tècniques: 
 

a) Prescripcions fixades en l’informe integrat 
 

“2.3.Gestió d’aigües residuals:   
 
“L’Informe Ref. 00042016, emès per l’Àrea de Sanejament del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, d’avaluació ambiental referent al vector aigües residuals a integrar a la 
llicència ambiental, ha esdevingut favorable sempre que es compleixen les condicions 
següents: 
 
Avaluada la documentació tècnica aportada per a la tramitació del permís 
d’abocament, i en allò que fa referència a la gestió de les aigües residuals, es 
considera el següent: 
 

� Dades de l’abastament:  
 

Volum abastat 

m3/dia      m3/any 

Procedència Usos 

 

0,20             50 
Xarxa d’abastament municipal 

- sanitàries 

- neteja instal·lacions 

� Descripció generació de les aigües residuals i el p unt/s abocament 
 

Focu
s 
núm. 

Descripció procedència aigües 
residuals 

UTM      Destí final  Cabal 
(m3/any) 

Tractament 
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1 
- Sanitàries 
- Neteja puntual 

instal·lacions 

X: 298.490 

 

Y: 4.514.362 

EDAR 
l’Aldea 

50 
No se’n 
disposa 

 
L’establiment únicament genera aigües residuals sanitàries assimilables a 
domèstiques provinents dels serveis. 
 
MESURES EN RELACIÓ AMB LA GESTIÓ DE LES AIGÜES RESI DUALS 
 

Autorització 
 
S’autoritza l’abocament d’aigües residuals sanitàries, assimilables a domèstiques, 
sense tractar a la xarxa municipal de clavegueram. 
  
L’Administració actuant competent de l’abocament de l’establiment és el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, aquest fixa els límits i les condicions de control de 
l’abocament que es detallen a continuació: 
 
Condicions particulars 
 
1. L’abocament haurà de complir en tot moment el que disposa el Reglament 

Guia de l’ús i els Abocaments d’Aigües Residuals al Clavegueram publicat al 
BOP de 13/11/96 i el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, i amb els següents 
paràmetres amb caràcter global: 
 

Paràmetres Valor 
límit 

Cabal anual mitjà (estimat per 
l’empresa) 

50 m3 

Cabal anual màxim (estimat per 
l’empresa) 

80 m3 

Matèries en suspensió (mg/l) 750 

DBO5 (mg/I O2) 750 

DQOnd (mg/I O2) 1.500 

Matèries inhibidores (Equitox) 25 

pH (interval) 6-10 

Conductivitat (µS/cm) 6.000 

Clorurs (mg/l Cl-) 2.500 

Fòsfor total (mg/l P) 50 

Nitrogen orgànic i amoniacal (mg/l) 90 
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2. Aquests valors límit no emparen l’abocament d’altres substàncies diferents de 
les assenyalades explícitament en aquesta condició, llevat que estiguin 
presents a les aigües de manera natural, especialment de les anomenades 
substàncies perilloses (Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, 
de 23 de maig). 
 

3. Tots els residus líquids generats per l’empresa han de ser gestionats 
mitjançant un gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), 
presentant els fulls de seguiment i acceptació corresponents. En cap cas 
s’abocaran a  la xarxa de clavegueram. 

  
4. Es comunica a l’empresa que el seu abocament es realitza a la xarxa de 

clavegueram públic que condueix les seves aigües a l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals (EDAR) l’Aldea.  

 
5. L’abocament de l’establiment serà efectiu sempre i quan es disposi del permís 

de connexió a la xarxa municipal de clavegueram concedit per l’Ajuntament de 
l’Aldea. 

 
6. Les condicions d’abocament especificades pel CCBE s’hauran de comprovar 

als controls inicial i periòdics preceptius. 
 

Condicions generals 

1. El titular de la llicència ha de disposar d’una arqueta de registre de la pròpia 
activitat de fàcil accés que permeti l’aforament i la presa de mostres 
periòdicament. En cas de no disposar-ne s’haurà de construir.  
 

2. El termini màxim de vigència de les determinacions i condicions ambientals, en 
relació a l’abocament d’aigües residuals, serà de vuit anys renovables 
successivament a partir de la notificació de la resolució de la llicència 
ambiental des de l’Ajuntament a l’interessat, sempre que es compleixin les 
normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment.  

3. L’empresa haurà de disposar d’un Pla d’Emergència d’acord amb la legislació 
sectorial aplicable. 

4. Qualsevol abocament accidental, que pugui afectar el bon funcionament de 
l’abocament i en conseqüència un risc per al medi receptor, s’haurà de posar 
en coneixement del CCBE. És responsabilitat de l’empresa garantir les 
mesures de seguretat adients i prendre les mesures correctores o 
modificacions i millores que es considerin necessàries per evitar l’abocament a 
la xarxa de clavegueram. 
 
 fax email 

CONSELL COMARCAL 977.70.59.46  

EMPRESA 
EXPLOTADORA 977.51.01.86 
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5. Advertir a l’activitat que en cas de no complir amb les condicions fixades en els 
apartats anteriors, l’autorització podrà ser revocada.  

6. L’abocament objecte d’aquest informe preceptiu restarà inscrit al cens 
d’abocaments de la comarca del Baix Ebre. 
 

CONCLUSIONS 
 
Vist el projecte tècnic i la documentació que l’acompanya, s’emet l’informe favorable  
pel que fa a l’abocament de les aigües residuals a la xarxa municipal de 
clavegueram  de l’activitat XAPA I PINTURA_ADRIAN ALJARILLA , situada al Pol. Ind. 
Mercaderies, de l’Aldea, sempre que es compleixin les condicions establertes en 
l’apartat anterior.” 
 
2.4.Gestió de residus: 
 

• Tots els residus especials generats per l’activitat hauran de ser gestionats a 
través de gestor autoritzat per l’Agencia de Residus de Catalunya, restant 
totalment prohibit l’abocament de qualsevol substancia catalogada com a 
residu especial/industrial per la legislació vigent. 

• L’activitat ha de gestionar els residus que generi, d’acord amb les prescripcions 
establertes en el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de 
residus, pel que fa a tramitar les fitxes d’acceptació i els fulls de seguiment 
corresponents. 
 

2.5.Emissions a l’Atmosfera  
 

• Els focus emissors a l’atmosfera hauran de complir en la normativa vigent, 
específicament la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient 
atmosfèric, el Decret 322/1987, de 23 de desembre, de desenvolupament 
d’aquesta llei i el Reial decret 102/2011, relatiu a la millora de la qualitat de 
l’aire. 

 
2.6.Contaminació lumínica: 
 
S’haurà de complir el que s’estableix en la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i al Reial Decret 
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència energètica 
en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries, així com qualsevol altra normativa d’aplicació. 
 
2.7. Sorolls, vibracions i escalfors: 
 
Tota la maquinària i els equips instal·lats hauran de complir la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica, el Decret 176/2009, pel que 
s’aprova el seu Reglament, així com qualsevol altra normativa d’aplicació. 
 
3. CONTROLS DE L’ESTABLIMENT  
 
3.1. Control Inicial 
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D’acord amb el que disposa als articles 68, 69 i 70 de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, al moment de la posada 
en marxa de les instal·lacions i inici de l’activitat, l’establiment  haurà de realitzar un 
control inicial per una entitat col·laboradora de l’Administració Ambiental. 
 
3.2. Control periòdic 
 
L’acció del control medi ambiental d’aquesta activitat se sotmetrà a les disposicions 
previstes en els articles 71 i 72 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats. 
 
a) Cada sis anys haurà de realitzar un control periòdic, que garanteixi la seva 
adequació als condicionants fixats a la llicència. 
 
b) Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de 
l’Administració degudament acreditada, llevat que, per a les activitats dels annexos II i 
IV, en la llicència ambiental o sectorial l’Ajuntament encomani els controls periòdics als 
serveis tècnics municipals, d’acord amb les ordenances municipals. 
 
c) Les llicències ambientals estaran subjectes a les renovacions periòdiques que en el 
seu cas determini la legislació en matèria d’aigua, aire, o residus, sens perjudici de la 
revisió d’ofici d’acord als supòsits recollits a l’article 62.4 de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, del prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
d) Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les 
determinacions fixades en la llicència ambiental.” 

Segon.- L’activitat resta sotmesa a un control ambiental inicial previ a la posada en 
funcionament i a controls ambientals periòdics posteriors, a efectuar per una entitat 
col·laboradora de l’Administració ambiental, per garantir-ne l’adequació permanent a 
les determinacions ambientals legals i a les determinacions fixades específicament en 
aquesta resolució.    
 
Tercer.- Notificar aquesta Resolució a les persones interessades i als òrgans del 
departament de medi ambient que han emès informes preceptius,  i incorporar-la a la 
base de dades  telemàtica de llicències ambientals.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
15è.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT PELS VEÏNS  DEL PASSATGE 
– 1 HOSTASOL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vist l’escrit presentat en data 08/03/2017 amb registre d’entrada núm. 2017/468 per 
part de diversos veïns residents al Passatge 1 Hostasol i Passatge 1 – 1 de L’Aldea, 
pel qual posen en coneixement d’aquest Ajuntament que han decidit identificar aquest 
passatge particular amb un únic nom, essent el següent: PASSATGE HOSTASOL. 
 
Atès que en dit escrit sol·liciten a l’Ajuntament que comuniquin als organismes oficials 
dita comunicació. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Donar-se per assabentat l’Ajuntament de L’Aldea de la nova denominació que s’ha 
assignat al passatge particular, que anteriorment es coneixia amb el nom de Passatge 
1 Hostasol i Passatge 1-1 Hostasol, i que ha passat a anomenar-se PASSATGE 
HOSTASOL. 
 
2n.- Comunicar aquest acord als veïns d’aquest Passatge. 
 
3r.- Comunicar aquest acord a correus i a la Direcció General del Cadastre.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
16è.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ NÚM. 2/2017 DE PLUSVÀ LUES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la relació 2/2017 de liquidacions practicades en relació a l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta d’un 
total de 17 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
8525411BF9182F0001KT-2014-00001674 transmetent M. M. B., import de 73,68 € i es 
tanca amb la clau 43-184-352-8731214BF9183B0001DO-2015-00001690 transmetent 
J. E. S.,  import de 177.95 €   i amb un import total les 17 plusvàlues de  5.694,51 €. 
 
Ates 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. 
 
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. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar la relació 2/2017 de liquidacions practicades en relació a l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta d’un 
total de 17 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
8525411BF9182F0001KT-2014-00001674  transmetent M. M. B., import de 73,68 € i 
es tanca amb la clau 43-184-352-8731214BF9183B0001DO-2015-00001690 
transmetent J. E. S.,  import de 177.95 €   i amb un import total les 17 plusvàlues de  
5.694,51 €. 
 
2.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 
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APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
17è.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS NÚM. 34/2 017. 
INTERESSADA: D. N. F. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 16 de gener de 2017 
amb Registre general d'Entrada 2017/74: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 

LIQUIDACIÓ 
TOTAL 
FIANCES 

2017/34    D. N. F. Divisió 
interior de 
trasters en 
un 
local/magat
zem 

Av. Catalunya,  1.107,16€ 201,63 € 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels 
serveis tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe del tècnic municipal Jordi Gas Forès de data 
17/03/2017 i l’informe jurídic de data 17/03/2017, els actes d’edificació i ús del sòl 
l’autorització dels quals se sol·licita  són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
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 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a la Sra. D. N. F. la llicència necessària per a efectuar les obres 
per a la divisió interior de trasters  en un local/magatzem a l’Avinguda Catalunya, de 
l’Aldea, amb estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s’escau. 
 
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense 
necessitat de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre 
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que la llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del 
projecte autoritzat i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb 
l’article 76 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial 
del projecte quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del 
RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el 
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. 
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser 
sol·licitades expressament, l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, 
prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la 
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa 
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit 
per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser 
substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la 
llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un 
import total de 1.107,16€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

 22.143,20 x 3,60 % 797,16 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació de 
l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 

22.143,20  x 1,20 % 265,72 €(*)  

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. Núm. 5)  310,00 € 

TOTAL  1.107,16 € 

 
SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la 
llicència que s’atorga: 
 

 FIANCES     
 Descri pció  m³/Tones  € Quota a 

pagar 
 

 Gestió de residus, per aplicació de 
l’Ordenança Municipal: Gestió dels residus 
de la construcció 

 
Tm 

 
€/Tona 

  

 Residus d’enderroc d’excavació 13,10 11€/Tona 144,10 €  
 Residus de construcció/rehabilitació 5,23 11€/Tona 53,53 €  
 Total Residus   201,63 €  
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 Import mínim   150,00€  
      
 Total fiança residus a dipositar    201,63 €  

 
SETÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 

 
• 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. 

• Deurà d’acreditar-se haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus. 

• Aquesta construcció no es pot destinar a cap ús residencial atès el tipus d’ 
intervenció per al que s’ha sol·licitat la llicència.  

• Segons DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals: 
 

Article 77 
 

Llicència d'edificació per a usos i activitats determinades 
  

1. Si l'edificació per a la construcció de la qual se sol·licita llicència ha d'estar 
destinada a l'exercici d'activitats igualment sotmeses a alguna autorització de la mateixa corporació, 
per virtut de norma local o sectorial, en l'expedient s'han d'acreditar les condicions urbanístiques del 
sòl i de l'edificació, les relatives a la localització i les característiques de l'activitat i els requisits de 
les instal·lacions projectades. 

2. L'interessat ha de presentar la documentació tècnica necessària a què es 
refereix l'article 79.a), relativa a l'edificació, les activitats i les instal·lacions, per a la deguda 
comprovació de les condicions i els requisits enunciats en l'apartat anterior. 

3. En la tramitació de l'expedient, s'ha de donar compliment al que disposen la 
legislació i la normativa urbanístiques, les normes referents a la instal·lació i l'exercici d'activitats, 
incloses les classificades, i d'altres de caràcter sectorial, quan calgui. 

4. En cap cas no s'ha d'atorgar la llicència d'obres sense la concessió prèvia o 
simultània de la referent a l’activitat. 

 
• De conformitat amb l’establert a l’article 52 de la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb la redacció 
donada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat 
econòmica, la comunicació s’ha de fer un cop acabades les obres 
emparades per la llicència urbanística corresponent. A més, cal recordar a 
la propietat que sense haver efectuat la comunicació, no es pot iniciar 
l’activitat. 

 
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
18è.- DENEGACIÓ ÚS SÒL URBÀ PER GUARDAR CAVALLS. RE  319/2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la comunicació efectuada en data 23/09/2016 amb registre general d’entrada 
núm. 1837/2016 pel Sr. C. A. P. amb DNI xxxxxxxx-C referent a la ubicació de 3 
cavalls al Polígon parcel·la, partida Bordà de l’Aldea. 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   38 

 
Atenent a l’informe emès pels serveis tècnics municipals de data 23/03/2017, el qual 
transcrit literalment, diu el següent: 
 
“En relació a la instància presentada per la Sr. C. A. P. en que comunica que intenció 
d’inscriure 3 cavalls a la seva explotació ,en Jordi Gas Forès, en la seva qualitat 
d’Arquitecte Tècnic Municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, emet el següent INFORME: 
 
1.- Aquesta finca 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, inclouen el solar en el que es pretén la implantació de l’ús en la classificació 
jurídica de Sol No Urbanitzable Ordinari (SNUO). 
 
2.- Tal i com indiquen els paràmetres reguladors d’usos i activitat de les NNSS: 
 
Art. 65.15 Ús pecuari: Inclou les activitats relacionades amb la cria i explotació 
d’animals, ja siguin granges, vivers... No es permet la seva ubicació en àrees obagues 
o protegides de ventilacions, o que estiguin situades a menys de 200 metres de les 
carreteres principals i a menys de 500 metres de qualsevol sòl classificat urbà i 
qualificat de residencial d’acord amb la classificació Nacional d’Activitats de l’INE, 
correspon a les incloses a l’agrupació 02. 
 
Conclusions: 
 
Assabentats de la comunicació tramesa pel Sr. C. A. P. NO PROCEDEIX  que des de 
l’ Ajuntament es permeti l’ús sol·licitat i per tant cal advertir a la interessada que no 
procedeixi a implantar aquest ús.” 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local,  l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Comunicar al Sr. C. A. P. que d’acord amb la normativa urbanística municipal no és 
possible la implantació de l’ús comunicat a l’Ajuntament. 
 
2.- Requerir-lo per tal que cessi l’ús no admès consistent en la implantació de 3 cavalls 
al polígon  parcel·la  de l’Aldea amb referència cadastral. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
19è.- DENEGACIÓ ÚS SÒL URBÀ PER GUARDAR CAVALLS. RE  201/2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la comunicació efectuada en data 07/12/2016 amb registre general d’entrada 
núm. 2248/2016 per la Sra. V. O. P. amb DNI xxxxxxxx-V referent a la ubicació de 5 
cavalls a la finca ubicada al C/Sant Francesc, de L’Aldea. 
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Atenent a l’informe emès pels serveis tècnics municipals de data 16/03/2017, on es 
posa de manifest que la finca on es vol ubicar els cavalls té la classificació jurídica de 
sòl urbà consolidat i amb qualificació de zona extensiva clau 2A. 
 
Atès que d’acord amb la regulació continguda a l’article 107 del Text Refós de les 
Normes Subsidiàries de l’Aldea, aquest no és un ús admès en aquest zona. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local,  l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Comunicar a la Sra. V. O. P. que d’acord amb la normativa urbanística municipal no 
és possible la implantació de l’ús comunicat a l’Ajuntament. 
 
2.- Requerir-la per tal que cessi l’ús no admès consistent en la implantació de 5 cavalls 
al C/Sant Francesc de L’Aldea. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
20è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UNA BAIXA DE REBU T D’ICIO. EXP. 
104/2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
En data 22 de setembre de 2016 la Junta de Govern Local va donar-se assabentada 
de la comunicació prèvia presentada per la Sra. T. M .F. de les obres de reparar ampit 
de finestres ubicada al carrer Sindicat, de l’Aldea (Exp. 104/2016). 
 
Atès que revisat dit expedient resulta acreditat al mateix acord, concretament al punt 
CINQUÈ.- que aquesta obra restava subvencionada per un import de 7,60€. 
 
Atès que erròniament, en posterioritat a la data esmentada, es va gener un rebut amb 
clau de cobrament 43-184-510-2016-15-0000003 relatiu a l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès l’article 220 de la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, que 
regulen la rectificació d’errades d’actes administratius. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan en base al Decret 47/2015 de 
data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
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1r.- Donar de baixa el rebut amb clau de cobrament 43-184-510-2016-15-0000003 
relatiu a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
2n.- Comunicar aquest acord a l’interessat i a BASE-Gestió d’Ingressos per al seu 
coneixement i efectes escaients.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 12:40 hores d el dia 23 de març de 2017, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 4 0 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  


