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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 11/06. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 3 DE JUNY 
DE 2022. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  3 de juny de 2022 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 3 de juny de 2022, es reuneixen a la Sala 
de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en els 
termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, que 
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretària Accidental 
Roser Noche Casanova 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 20 DE MAIG 
DE 2022. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular 
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 20 de maig de 2022 
que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per 
unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme  
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: J. F. B. CH. (NÚM. EXP.: 2022/ 830) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 18 de maig de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/2131: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/830 J. F. B. CH.  Po X – Parc. XXX 
(43184A008002050000ZS) 

Obra 
menor 234,81 € 

 
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 emès pels serveis tècnics en data 1 de juny de 
2022, 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. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a J. F. B. CH. llicència d’obres per a tancament de finca ubicada al 
Polígon X – Parcel·la XXX (Ref. Cad.: 43184A008002050000ZS) 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 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. 
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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 corr esponent 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 234,81 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.850,30 x 3,60  176,61 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 4.850,30 x 1,20  58,20 €  

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5) 

 16,00 € 

TOTAL 
 

234,81 € 

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

− Les tanques han de complir els condicionants fixats  als art. 142. Han de ser 
visualment permeables en tota la seva alçada. 

 
Art. 142.- Vies Rurals 
En el sòl no urbanitzable ordinari i en el sòl no urbanitzable deltaic les tanques 
metàl·liques, marges de pedra seca, murs de formigó, parets, o altres elements divisoris 
de la finca, respectaran les distàncies següents en relació amb els camins municipals: 
a) En zona de regadiu o arrossar: 3,5 m de l’eix del camí 
b) En zona de secà o garriga: 3 m de l’eix del camí 
 

− Si la finca llinda amb un camí municipal, abans de l’ inici de les obres serà 
preceptiu que els serveis tècnics municipals marquen el lloc on s’ha de col·locar 
la tanca. 

− 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. 

− S’ hauran de reparar si els hi ha, els desperfectes causats als vials i propietats 
privades.  

− Aquesta autorització administrativa s'atorga salvag uardant el dret de 
propietat i, sens perjudici de tercers i d’altres c ompetències concurrents, 
de conformitat amb la legislació vigent i s’han de respectar els drets 
preexistents sobre els terrenys o béns. 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  4 

− Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.  

 
SETÈ.- 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. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: L. N. M. (NÚM. EXP. 2022/829) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que L. N. M., amb Registre General d’Entrada 2022/2084, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en adequació de planta pis amb tancaments de cartró-guix 
per a ampliació de bar ubicat al carrer Sindicat, X (Ref. Cad.: 9437914BF9193G0001HS) 
d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 1 de juny de 2022 per l’Arquitecta Tècnica 
municipal accidental, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la 
vigent normativa urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per L. N. M., consistents en adequació de planta pis amb tancaments de 
cartró-guix per a ampliació de bar ubicat al carrer Sindicat, X (Ref. Cad.: 
9437914BF9193G0001HS) i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha 
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA D’OBRES                               
 
Assumpte:   Adequació planta pis amb tancaments en cartró-guix per 

ampliació de bar. 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  5 

Expedient:   2022/829 
Sol·licitant:    L. N. M. 
R.G.E.:  2022/2084 
Emplaçament:   Carrer Sindicat, X 
Ref. Cadastral: 9437914BF9193G0001HS 
 
 
Núria Forcadell Garcia, Arquitecta Tècnica Municipal accidental a l’Ajuntament de 
l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia 
de data 25 de maig de 2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1 Descripció de la petició 
Adequació de planta pis amb tancaments en cartró-guix per ampliació de bar. 
   
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres i pressupost detallat de l’obra a executar. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 
 

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i 
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. 
 

4 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat,  
Zona intensiva Clau 1B . 

 
5 Fonaments de dret   
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme.  
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de 

la legalitat urbanística 
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6 Conclusió  
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
 

1- Donat que en les obres que s’executaran s’augmen ta la superfície 
destinada a bar en un 44%, el titular de l'establim ent ha de comunicar 
novament a l'Administració les dades sobre l'activi tat resultant, mitjançant 
la presentació d’un Projecte de la totalitat de l'a ctivitat redactat per un 
tècnic competent i el Certificat del tècnic compete nt segons model 
normalitzat. 

2- 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. 

3- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

4- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà 
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de 
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

5- Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació 
d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin 
procedents d’acord amb la normativa vigent. 

6- La liquidació de l'esmentada comunicació pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), amb el següent desglossament: 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix 2.649,50 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.649,50 € x 3,60 % 95,38 € 

TOTAL  95,38 € 
 
Núria Forcadell Garcia  
Arquitecta Tècnica Municipal acctal.” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
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QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 95,38 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.649,50 € x 3,60 % 95,38 € 

TOTAL  95,38 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA ALDEAGRO,  S.L. (NÚM. 
EXP.: 2022/850) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 23 de maig de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/2216: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/850 
Explotació 
Agrícola 

Aldeagro, S.L.  

Po X – Parc. XX 
(43184A007000610000ZO) 

Obra 
menor 313,83 € 

 
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 emès pels serveis tècnics en data 1 de juny de 
2022, 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. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Concedir a Explotació Agrícola Aldeagro, S.L. llicència d’obres per a execució 
d’instal·lació fotovoltaica en modalitat AUTOCONSUM individual amb inversor trifàsic de 
15 kW i mòduls solars mono-cristal·lins CSP-HC- 450 / 465 W al Polígon X – Parcel·la 
XX (Ref. Cad.: 43184A007000610000ZO) 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 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 corr esponent 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 313,83 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 12.788.00 x 3,60  460,37 € 

Bonificació 90% fins a un màxim de 300 €, 
per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 7) 

460,37 x 90 = 
414,33 - 300,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 12.788,00 x 1,20  153,46 €  
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(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5) 

 16,00 € 

TOTAL 
 

313,83 € 

 
SISÈ.- 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. 

− Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.  

− Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 

 
SETÈ.- 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. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE FIAN ÇA PER GESTIÓ DE 
RESIDUS. INTERESSADA: ALBESA GINÉS, S.L. (NÚM. EXP. : 2020/848) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que la mercantil Albesa Ginés, S.L. ha sol·licitat, mitjançant petició amb Registre 
general d’entrada 2022/2210, la devolució de la fiança de residus corresponent a la 
llicència d’obres majors per a la construcció de dos naus en una sola planta al Polígon 
X Parcel.la XX i una caseta de bioseguretat a l’explotació avícola existent al polígon X, 
parcel.la XXX de L’Aldea (Exp. 2018/652), atorgada per la Junta de Govern Local de 17 
de maig de 2019. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnica municipal accidental en data 2 de 
juny de 2022. 
 
Vist l’informe de la Secretària Accidental de la Corporació, segons el qual consta 
comptabilitzada aquesta fiança per a la gestió de residus per import de 214,06 € a nom 
d’Albesa Ginés, S.L., en data 18 de juliol de 2019. 
 
Que el document comptable que dóna suport és NPC núm. 2019004880 i número 
d’assentament comptable 005375. 
 
Vist el que disposen els arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret núm. 
2019/216, de data 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
Primer.  Retornar a Albesa Ginés, S.L. la fiança de gestió de residus per import de 
214,06 €. 
 
Segon. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d’intervenció municipal als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ACCEPTACIÓ GRATUÏT A DE VIALS. 
INTERESSAT: M. V. A. (NÚM. EXP. 2022/915) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància presentada pel Sr. M. V. A. en data 2 de juny de 2022, amb R.G.E. 
2022/2118 on es sol·licita l’acceptació per part de l’Ajuntament de la cessió gratuïta dels 
vials previstos al Planejament urbanístic del municipi de l’Aldea. 
 
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. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 2 de juny de 2022, que diu: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
Expedient:  2022/915    
RGE: 2022/2118 
Sol·licitant:   M. V. A. 
Assumpte:   Cessió de vials 
Emplaçament: CR N-340 poligono XX parc. XXX 
Ref. Cadastral:  9940418CF0104S0001GG   
 
 
En relació a la instància presentada pel Sr. M. V. A. en què sol·licita que es faci efectiva 
la cessió de vials, na Núria Forcadell Garcia, Arquitecta Tècnica Municipal acctal.,de 
l’Ajuntament de l’Aldea, emet el següent: 
 
INFORME 
 
El que estableix el planejament vigent en aquest respecte ve regulat per l’ art. 23.2 de 
les NSCP aprovades definitivament el 15.01.1997. Sòl urbà no consolidat no inclòs en 
àmbits d’ actuació urbanística d´acord amb el planejament vigent i destinat a vial 
(Sistema viari). 
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La referència cadastral 9940418CF0104S0001GG té per superfície 621,00 m2 i les 
coordenades U.T.M Huso 31 ETRS són: 
 
299909.0865 , 4513838.5675   
299906.9065 , 4513841.0575   
299906.7865 , 4513841.1875   
299905.1665 , 4513843.0375   
299901.9765 , 4513846.6775   
299894.2465 , 4513840.4475   
299902.4165 , 4513832.0975   
299905.1665 , 4513828.8675   
299906.0165 , 4513827.8675   
299908.2865 , 4513825.1975   
299913.2465 , 4513819.3670   
299917.9165 , 4513813.8270   
299923.6430 , 4513807.7870 
 
CONCLUSIÓ 
 
La cessió destinada a vials de 621,00 m2 proposada pel Sr. M. V. A. s’ajusta al 
planejament vigent, segons les actuals Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea 
aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i 
Definició d’alineacions i límit de sòl urbà Text Refós 27 de maig de 2010. 
 
Documentació gràfica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge de la seu electrònica del Cadastre 
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Nuria Forcadell Garcia  
Arquitecta Tècnica Municipal acctal. ” 
 
A la vista de l’exposat, a la junta de Govern local es proposa l’adopció del següent, 
ACORD: 
 
PRIMER. Acceptar la finca de 621,00 m2 cedida gratuïtament pel Sr. M. V. A., prevista 
com a vial pel planejament urbanístic vigent. 
 
SEGON. Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per a adoptar les resolucions 
que siguin necessàries, així com signar els documents oportuns, per a la plena efectivitat 
del present acord.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA : M. C. S. S. (NÚM. EXP. 2022/64) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que M. C. S. S., amb Registre General d’Entrada 2022/820, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en instal·lació solar fotovoltaica constituïda per 5 mòduls 
fotovoltaics de cèl·lules de silici monocristal·lí de 455 Wp cadascun instal·lats mitjançant 
estructura inclinada sobre la coberta de l’habitatge ubicat al carrer raval de Sant Ramon, 
XXX (Ref. Cadastral: 8642207BF9184S0001WR) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 2 de juny de 2022 per l’Arquitecta Tècnica 
municipal accidental, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la 
vigent normativa urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
d’obres presentada per M. C. S. S., consistents en instal·lació solar fotovoltaica 
constituïda per 5 mòduls fotovoltaics de cèl·lules de silici monocristal·lí de 455 Wp 
cadascun instal·lats mitjançant estructura inclinada sobre la coberta de l’habitatge ubicat 
al carrer raval de Sant Ramon, XXX (Ref. Cadastral: 8642207BF9184S0001WR) i 
comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de 
conformitat amb la seva petició: 
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“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES                               
 
Assumpte:   Comunicació prèvia d'obres consistents en instal·lació solar 

fotovoltaica d’autoconsum sobre l’habitatge. 
Expedient:   2022/64   
R.G.E.:  2022/820 
Sol·licitant:    M. C. S. S. 
Emplaçament:   C/ Raval Sant Ramon, XXX 
Ref. Cadastral: 8642207BF9184S0001WR 
 
 
Núria Forcadell Garcia Arquitecta Tècnica Municipal accidental a l’Ajuntament de 
l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia 
de data 21 de gener de 2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis h) del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, 
el qual s’ha afegit la modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, i el Decret Llei 16/2019, 
de 26 de novembre, de mesures urgents para la emergència climàtica y el impulso a las 
energies renovables, les obres que es pretenen dur a terme resten subjectes a 
comunicació prèvia 
  
1 Descripció de la petició 
Instal·lació solar fotovoltaica constituïda per 5 mòduls fotovoltaics de cèl·lules de silici 
monocristal·lí de 455 Wp cadascun instal·lats mitjançant estructura inclinada sobre la 
coberta de l’habitatge.   
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres, memòria tècnica i assumeix de les obres signat 
per I. F. P., Enginyer Industrial amb número de col.legiat 19.140 (COIIM) i certificat de 
gestió de residus. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat h) del mateix 
 

h) Les instal.lacions de producció d’ energía elèctrica mitjançant panells solars 
fotovoltàics en els termes que estableix l’article 9 bis. 
 

4 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
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publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat,  
Zona extensiva Clau 4 . 

 
5 Fonaments de dret   
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme. Disposició transitòria Quinzena. 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de 

la legalitat urbanística 
   
6 Conclusió  
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
 

1- Previ l’inici de les obres, caldrà que l’empresa  instal·ladora/constructora 
designi un recurs preventiu en matèria de seguretat  en fase d’ execució d’ 
obra. 

2- 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. 

3- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

4- No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit.  
5- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà 

de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de 
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

6- Per la liquidació de l'esmentada comunicació pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) cal considerar el punt 7.4 de 
l’Ordenança fiscal núm. 6. 

7- El punt 7.4 de l’Ordenança fiscal número 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea estableix el 
següent: 
 

7.4 L’ajuntament de l’Aldea estableix una bonificac ió de fins el 90% 
per aquelles construccions, instal·lacions o obres en les que 
s’incorporen sistemes d’aprofitament tèrmic o elèct ric de l’energia 
solar per a l’autoconsum, sense que en cap cas la b onificació superi 
els 300,00€ 

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 2.444,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.444,00 € x 3,60 % 87,98 € 

Bonificació 90% fins a un màxim de 300 €, 
per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 87,98 x 90 % - 79,18 € 
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núm. 7) 
TOTAL     8,80 € 

 
Núria Forcadell Garcia 
Arquitecta Tècnica Municipal acctal. ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 8,80 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.444,00 € x 3,60 % 87,98 € 

Bonificació 90% fins a un màxim de 300 €, 
per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 7) 

87,98 x 90 % 87,98 x 90 % 

TOTAL  70,85 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 83/2022, DE 5 D’ABRIL DE 2022, 
DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 184/2013 DE L JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE TARRAGONA, INTER POSAT PER LA 
SENYORA A. R. R. CONTRA L’AJUNTAMENT DE L'ALDEA. (N ÚM. EXP.: 2022/859) 
 
Es dona compte de la següent sentència: 
 
Fets 
 
1. El Sra. A. R. R. va interposar un recurs contenciós administratiu contra l’acord de la 
Junta de Govern de l’Ajuntament de l’Aldea, de data 21 de gener de 2013, relatiu a la 
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desestimació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial per les lesions sofertes en 
caure, mentre ballava, a les instal·lacions municipals de la “Llar de jubilats de l’Aldea”. 
 
Aquest recurs es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Tarragona, amb el núm. de procediment abreujat 184/2013. 
 
2. En data 5 d’abril de 2022 l’esmentat Jutjat va dictar la Sentència núm. 83/2022 per la 
qual es desestima el recurs presentat per la part actora. Aquesta sentència va esdevenir 
ferma per la Diligència de data 21 d’abril de 2022.  
 
La part dispositiva de la Sentència estableix: 
 
“FALLO 
 
Que debo desestimar y DESESTIMO el presente recurso contenciosoadministrativo. Se 
condena en costas a la actora con el límite de 200 euros por todos los conceptos. 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
estableixen l’obligació de complir les sentències en la forma que en ells s’especifica. 
 
Per tant, a la Junta de Govern Local PROPOSO: 
 
Primer.  Donar compte de la Sentència núm. 83/2022 dictada en data 5 d’abril de 2022 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona. 
 
Segon.  Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DE 
LLOGUER DE LLUM DE NADAL 2022. NÚM. EXP.: 2022/891.  
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el lloguer de la il·luminació de Nadal 2022-2023. 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil CIMCAT SERVEIS SL 
registrat en data 20 de maig de 2022 amb núm. RE 2022/2208. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
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Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 34991000-0 
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 9.716,25 €, i 2.040,41 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 11.756,66 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 9.716,25 €, pressupost net, i 2.040,41 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/920/20300 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DE 
MANTENIMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS PER A L’ESTI U 2022. NÚM. EXP.: 
2022/892. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Esportiva: 
 
“Fets 
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1. Justificada la necessitat de contractar servei de manteniment de les piscines 
municipals per a l’estiu 2022. 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de MIGUEL ANGEL DRAGO CALVET 
registrat en data 24 de maig de 2022 amb núm. RE 2022/2243. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV45212290-5 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 7.389,50 €, i 1.551,80 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 8.941,30 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 7.389,50 €, pressupost net, i 1.551,80 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/342/21202 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
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SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR PER 
ACTUACIÓ D'ORQUESTRA EL DIA 20 D'AGOST DE 2022. NÚM . EXP.: 2022/897. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Festes: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar l’actuació de l’orquestra Cimarrón el dia 20 
d’agost de 2022. 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ASOR 2019 SL registrat 
en data 31 de maig de 2022 amb núm. RE 2022/2351. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 92312100-2 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 10.000,00 €, i 2.100,00 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 12.100,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 10.000,00 €, pressupost net, i 2.100,00 € en concepte d’Impost 
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sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/338/22608 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒ RROGA DEL  
CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRA MENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE C ATALUNYA. NÚM. 
EXP.: 2022/904. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Antecedents.-  
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de 
data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de 
juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades: 
 

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7. 
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7. 
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 
 

2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior 
a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per 
a la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a 
formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans 
relacionades. 
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3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci 
va adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar 
l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars 
del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 
2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta 
electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia 
tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els 
lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor preu en les  
subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de sortida i valors 
del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos en el PCAP 
d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel 
que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.  
 
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses 
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, 
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  
5.- En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova 
definitivament la cessió, procedint a la formalització de la cessió de l’adjudicació dels 
lots 1,2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica el 31 de març de 
2021. 
 
6.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar 
definitivament la modificació iniciada el 28 de març que per la qual es passa d’una única 
actualització i un únic preu per tot l’any del contracte, a quatre actualitzacions que 
coincideixen amb l’inici de la pròrroga i l’inici de cadascun dels tres trimestres següents. 
Els preu quedaran fixats en base a la mitjana dels primers 5 dies de cotització OMIP 
corresponents al trimestre a actualitzar en el mes anterior al inici del trimestre a 
actualitzar.  
 
7.- En data 25 d’abril  de 2022, la Comissió de Presidència  de l’ACM va acordar 
l’aprovació inicial de la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3. 
 
8.- En data 16 de maig de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova 
definitivament la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc que 
té com a objecte el subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, (expedient de contractació núm. 2019.03.D01), per un període 
addicional de 12 mesos més, des de l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 2023. 
 
 
Fonaments de Dret.- 
 
Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
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Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per 
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03). 
 
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència 
núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat 
que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 
 
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 
comarcal. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències prevista en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de 
juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de L’Aldea a la primera pròrroga del 
contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze 
mesos, a partir de l'1 de juliol de 2022, període que es podrà prorrogar per dos períodes 
més de 12 mesos addicionals com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i 
pròrrogues, de quatre anys, sempre i quan sigui vigent la selecció de l’Acord marc.  
 
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 
subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de L’Aldea, ordenats per lot, que 
s’inclouen al contracte: 
 
LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGÍA 
SAU 
 

NÚM. CUPS Tarifa (*) Ubicació (Opcional) 

1 ES0031405804305001EP0F 2.0TD SINDICATO. S/N 

2 ES0031405792388001NK0F 2.0TD DISEMINADO. SOLAR S/N 

3 ES0031405741690001AR0F 2.0TD ROGER DE FLOR 18 

4 ES0031408393507001QP0F 2.0TD . AP JTO-CT100220 

5 ES0031405826936001SC0F 2.0TD MIG (DEL). S/N 

6 ES0031405829951001WL0F 2.0TD CR TORTOSA. SEM SN SEMAFOROS 

7 ES0031405949474001NT0F 2.0TD LG RAVAL SANT RAMON 0, JTO RENFE, S/N 

8 ES0031405820500001FH0F 2.0TD ( S/N SECTOR-C) 
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9 ES0031408226465001FQ0F 2.0TD MERCADERIES-S/N 

10 ES0031408387723001CW0F 2.0TD PG INDUSTRIAL CATALUNYA 

11 ES0031405932236001BV0F 2.0TD SANT LLUIS 1 

12 ES0232000000022826YJ 2.0TD C/ VENTURETA 

13 ES0232000000016174QP 2.0TD BONAIRE 

14 ES0232000000016175QD 2.0TD SINDICAT S/N 

15 ES0232000000016177QB 2.0TD C/BONAIRE 

16 ES0232000000201725XH 2.0TD C/ ROBERT GRAUPERA, 

17 ES0232000000201726XL 2.0TD C/ MOSSÈN ALFONSO MONFORT 

18 ES0232000000030026CZ 2.0TD C/MIG / C/ CORONA D'ARAGÓ 

19 ES0232000000201833SB 2.0TD RAVAL SANT JOSEP 

20 ES0232000000201834SN 2.0TD RAVAL DE FESOL 

21 ES0232000000202384QX 2.0TD C7 CLAVELL, S/N 

22 ES0232000000202530EH 2.0TD PL.DR. MAIMO 

23 ES0232000000021042KT 2.0TD ESGLESIA 29-31 

24 ES0232000000021271FE 2.0TD C/MONTSIA 

25 ES0232000000203738YF 2.0TD JOAN CARLES I, GRAL. PRIM 4-5 

26 ES0232000000018565MF 2.0TD LADO PISCINA 

27 ES0232000000016794CF 2.0TD C/ ROBERT GRAUPERA 

28 ES0232000000016183QV 2.0TD ESTACIO 

29 ES0232000000016185QL 2.0TD C/ SAN GINES 

30 ES0232000000019097MX 2.0TD ESTACIO 

31 ES0232000000021593KE 2.0TD PLAÇA BARRI ESTACIO 

32 ES0232000000021678WS 2.0TD C/ CLAVELL / C/ FLEMING 

33 ES0232000000021891BK 2.0TD ANTIGUA ESTACIÓN RENFE 

34 ES0232000000201711XG 2.0TD AV. GENERALITAT, 6 A.P. 

35 ES0232000000201727XC 2.0TD C7 RIBERA D'EBRE 

36 ES0232008646761001RZ0F 2.0TD RAVAL DE FESOL 0 

 

LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA 
SAU 
 

NÚM

. 

CUPS Tarifa 

(*) 

Ubicació (Opcional) 

1 ES0232000000202965HQ0F 3.0TD SOCIETAT 14 

2 ES0232000000029030TF 3.0TD CAMP DE FUTBOL 

3 ES0232000000024453PF 3.0TD AVDA. ESPORTIVA 

4 ES0232000000025300EA 3.0TD COL·LEGI MARIA GARCIA CABANES 

5 ES0232000000015946YX 3.0TD MONTURIOL 

6 ES0232000000029237DF 3.0TD AVDA. ESPORTIVA 

7 ES0232000000018739NC 3.0TD CN-340 
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8 ES0232000000201081MH 3.0TD AVDA ESPORTIVA 

9 ES0232000000202614AX 3.0TD AV. CATALUNYA, 114 

10 ES0232000000204430JD0F 3.0TD INDEPENDENCIA-CARPA EXT, 

11 ES0031408654262001FY0F 3.0TD AVDA CATALUNYA 

 

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou 
totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  
 
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) 
que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures 
elèctriques i les dades de pagament. 
 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les 
publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els 
plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020. 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1). 
 
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per 
la regulació vigent.   
 

Tercer.-  Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Quart.-  Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT amb 
còpia al correu centraldecompres@acm.cat ), així com a la resta d’interessats que 
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.6.- DONAR COMPTE DE L’INFORME PROVISIONAL DEL C ONTROL FINANCER 
DE BENEFICIARIS DE SUBVENCIONS (NÚM. EXP.: 2022/870 ) 
 
Atès el que disposa el RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern de les entitats del sector públic local les entitats locals acollides al règim 
de control intern simplificat exerciran la funció interventora. 
 
En aplicació de l’art. 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques (LPACAP) què preveu el tràmit d’audiència als 
interessats un cop instruïts els procediments, i immediatament abans de redactar la 
proposta de resolució. 
 
A la Junta de Govern Local es PROPOSA: 
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Primer.  Donar compte de l’Informe provisional del control financer de beneficiaris de 
subvencions, que literalment es transcriu: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ PROVISIONAL  
 
Títol: Informe provisional del control financer de beneficiaris de subvencions. AMPA IES 
CAMARLES. 
Tipus: Intern 
Identificació del responsable:  Roser Noche Casanova, Secretaria Accidental de 
l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
FETS 
 
1. El pla anual de control financer preveu entre les actuacions a executar en el present 
exercici el control financer dels beneficiaris de les subvencions atorgades durant 
l’exercici anterior, les quals s’han de sotmetre al control financer durant l’exercici actual. 
En l’expedient del pla anual de control financer hi consten tots els beneficiaris de les 
subvencions atorgades durant l’exercici anterior que se sotmetrien al control financer 
durant l’exercici actual. Exp. 2022-61 
 
2. Durant l’exercici anterior es va adjudicar a l’AMPA IES Camarles una subvenció de 
500 euros la qual tenia per objecte de l'activitat de fi de curs 2020-2021. 
 
3. S’ha requerit a l’interessat la documentació necessària per a l’aportació de 
documentació. 
 
4. El beneficiari ha aportat la documentació requerida. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Emeto el present informe de conformitat a l’establert a la normativa aplicable. 
 
La legislació i normativa aplicable és:  
 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 
• RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern 

de les entitats del sector públic local 
• Bases d’execució del pressupost 

 
1. L’article 49 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS, en 
endavant) estableix que l'exercici del control financer de subvencions s'adequarà el pla 
anual d'auditories i les seves modificacions que aprovi anualment la Intervenció General 
de l'Administració de l'Estat. 
 
2. La iniciació de les actuacions de control financer sobre beneficiaris i, si escau, entitats 
col·laboradores s'efectuarà mitjançant la notificació a aquests, en la qual s'indicarà la 
naturalesa i abast de les actuacions a desenvolupar, la data de personació de l'equip de 
control que va a realitzar-les, la documentació que al principi s'ha de posar a disposició 
el mateix i altres elements que es considerin necessaris.  
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Els beneficiaris i, si escau, entitats col·laboradores han de ser informats, a l'inici de les 
actuacions, dels seus drets i obligacions en el curs de les mateixes. Aquestes actuacions 
seran comunicades, igualment, als òrgans gestors de les subvencions. Si durant el 
control les entitats col·laboradores o els beneficiaris canvien de domicili han de 
comunicar a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat; les actuacions de 
control realitzades en el domicili anterior seran vàlides fins que no es comuniqui el canvi. 
 
Els objectius generals del control financer realitzat sobre les subvencions objecte 
d’anàlisi, d’acord amb el que disposa l’article 44 LGS, són els següents:  
 
a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari.  
 
b) El compliment per part de beneficiaris de les seves obligacions en la gestió i aplicació 
de la subvenció.  
 
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris.  
 
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació presentada 
per beneficiaris, han estat finançades amb la subvenció.  
 
e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades. 
 
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a l’Administració per 
beneficiaris i que poguessin afectar al finançament de les activitats subvencionades, a 
l’adequada i correcta obtenció, utilització, gaudi o justificació de la subvenció, així com 
a la realitat i regularitat de les operacions amb ella finançades.                                                                                                                                             
 
3. L’article 46 de la LGS disposa que els beneficiaris, les entitats col·laboradores i els 
tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o la seva justificació estaran obligats a 
prestar col·laboració i facilitar tota la documentació sigui requerida en l'exercici de les 
funcions de control que corresponen, dins de l'àmbit de l'Administració concedent , a la 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les 
corporacions locals, així com als òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, 
tinguin atribuïdes funcions de control financer, a la qual cosa tindran les següents 
facultats:  
 
a) El lliure accés a la documentació objecte de comprovació, inclosos els programes i 
arxius en suports informàtics.  
 
b) El lliure accés als locals de negoci i altres establiments o llocs en què es desenvolupi 
l'activitat subvencionada o es permeti verificar la realitat i regularitat de les operacions 
finançades amb càrrec a la subvenció.  
 
c) L'obtenció de còpia o la retenció de les factures, documents equivalents o substitutius 
i de qualsevol altre document relatiu a les operacions en què es dedueixin indicis de la 
incorrecta obtenció, gaudi o destinació de la subvenció.  
 
d) El lliure accés a informació dels comptes bancaris a les entitats financeres on es pugui 
haver efectuat el cobrament de les subvencions o amb càrrec als quals es puguin haver 
realitzat les disposicions dels fons.  
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Afegeix que la negativa a l'acompliment d'aquesta obligació es considerarà resistència, 
excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l'article 37 de la LGS, sense 
perjudici de les sancions que, si escau, poguessin correspondre. 
 
4. L'art. 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques (LPACAP) preveu el tràmit d’audiència als interessats un cop 
instruïts els procediments, i immediatament abans de redactar la proposta de resolució.  
 
5. L’article 40 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el Règim jurídic del 
control intern de les entitats del sector públic local disposa que les entitats locals 
acollides al règim de control intern simplificat exerciran la funció interventora, no sent 
d’aplicació obligatòria la funció de control financer, sens perjudici de l’aplicació de 
l’auditoria de comptes en els supòsits previstos a l’article 29.3.A de la mateix reglament 
així com també d’aquelles actuacions la realització de les quals derivi d’una obligació 
legal. 
 
6. La Base 34 d’execució del pressupost preveu el règim per la concessió de les 
subvencions per part de la corporació. 
 
CONCLUSIONS 
 
1. Revisada la documentació aportada pel beneficiari i/o òrgan gestor és conclou el 
següent: 
 
Informe favorable.  La subvenció atorgada a l’AMPA IES CAMARLES en concepte de 
l’activitat de fi de curs 2020-2021 per import de 500 euros ha estat aplicada correctament 
a l’objecte pel qual va ser concedida i la justificació econòmica és correcta. 
 
2. Sotmetiment al principi contradictori 
El resultat del control permanent de la subvenció concedida a l’AMPA IES Camarles en 
concepte de l’activitat de fi de curs 2020-2021 per import de 500 euros que es recull en 
aquest informe queda subjecte a “principi contradictori”, per la qual cosa aquest informe 
s’ha de remetre beneficiari i a l’òrgan gestor perquè pugui fer les al·legacions que 
considerin convenients en un termini de 10 dies.” 
 
2.2.7.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR PER 
ACTUACIÓ DE BLAUMUT EL DIA 9 DE JULIOL. NÚM. EXP.: 2022/912. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Festes: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar l’actuació de Blaumut el dia 9 de juliol. 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil BYMEDIO SUBMARINO 
INTERNATIONAL SL registrat en data 2 de juny de 2022 amb núm. RE 2022/2393. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
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- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 92312100-2 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 9.000,00 €, i 1.890,00 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 10.890,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 9.000,00 €, pressupost net, i 1.890,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/337/22613 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE LA G ARANTIA DE LES 
OBRES “ FORMACIÓ DEL CARRIL BICI DEL CAMÍ DE L’ERMITA DE L’ ALDEA, 
SEGON TRAM” . INTERESSADA: CONSTRUCCIONES 3G, S.A. (NÚM. EXP.: 
2018/89) 
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 7 d’abril de 2018 l’Ajuntament va adjudicar aquest contracte a Construcciones 
3G, S.A., per import de 29.350,69 euros més IVA del 21%, ascendint a un total de 
35.514,33 euros. 
 
Atès que en data 5 d’abril de 2018 la mercantil Construcciones 3G, S.A. va aportar la 
garantia definitiva per import de 1.467,54 €, equivalent al 5% de l’import de l’adjudicació, 
la qual no ha de ser retornada o cancel·lada fins al compliment del contracte o la seva 
resolució. 
 
Atès que consta comptabilitzada una garantia de les obres “Formació del carril bici del 
camí de l’Ermita de l’Aldea, segon tram”, de data 5 d’abril de 2018, per import de 
1.467,54 € a nom de Construcciones 3G, S.A., constituïda a través d’aval bancari, amb 
número d’operació comptable NPC 2018001238. 
 
Atès que la totalitat de l’obra es va executar l’any 2018, havent-se lliurat la factura final 
en data 21 de desembre de 2018. 
 
Atès el que disposa l’article 243.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2021/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014. 
 
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. 216/2019, de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
PRIMER.- Retornar a Construcciones 3G, S.A. l’aval bancari per un import total de 
1.467,54 € en concepte de garantia de les obres “Formació del carril bici del camí de 
l’Ermita de l’Aldea, segon tram”. 
 
SEGON.- 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. 
 
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA PRIMERA,  SEGONA I 
TERCERA CERTIFICACIÓ D’OBRES REFERENT A LES OBRES D ’URBANITZACIÓ 
DE L’AVINGUDA CATALUNYA - TRAM 2 (NÚM. EXP.: 2021/1 381) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que en data 8 d’octubre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament 
el projecte d’obres “d’urbanització de la l’Avinguda Catalunya -Tram 2”, redactat per 
l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Ramon Carles Bertomeu, i l’Enginyera tècnica 
d’Obres Públiques, Sra. Cristina Cruz Segovia, amb un pressupost d’execució d’obres 
de 275.431,25 €  i 57.840,56 d’IVA (Total: 333.271,81 €). 
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Vist que en data 19 de novembre de 2021, mitjançant acord de la Junta de Govern Local 
d’aquesta Corporació es van adjudicar l’execució de les obres previstes al projecte 
abans esmentat a l’empresa AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS SAU per un 
import de de 244.105,24 € i 51.262,10 € d’IVA (Total: 295.367,34 €), mitjançant 
procediment obert simplificat, amb diferents criteris de valoració. 
 
Vist que en data 16 de març de 2022, l’empresa contractista AUXILIAR DE FIRMES Y 
CARRETERAS, S.A.U., mitjançant Registre General d’Entrada 2022/1126, ha aportat 
primera i segona certificació per un import de 49.626,92 € (IVA inclòs) i 24.708,82 € (IVA 
inclòs), respectivament, signades pel tècnic director de l’obra, degudament nomenat 
mitjançant Decret d’Alcaldia 2022/3, de 7 de gener. 
 
Vist que en data 2 de juny de 2022, l’empresa contractista AUXILIAR DE FIRMES Y 
CARRETERAS, S.A.U., mitjançant Registre General d’Entrada 2022/2400, ha aportat 
tercera certificació per un import de 96.811,57 € (IVA inclòs) signada pel tècnic director 
de l’obra, degudament nomenat mitjançant Decret d’Alcaldia 2022/3, de 7 de gener. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la primera certificació d’obres presentada per la mercantil AUXILIAR 
DE FIRMES Y CARRETERAS SAU, en relació a les obres d’urbanització de l’Av. 
Catalunya – Tram 2-, amb un import de 49.626,92 € (IVA inclòs). 
 
SEGON.- Aprovar la segona certificació d’obres presentada per la mercantil AUXILIAR 
DE FIRMES Y CARRETERAS SAU, en relació a les obres d’urbanització de l’Av. 
Catalunya – Tram 2-, amb un import de 24.708,82 € (IVA inclòs). 
 
TERCER.- Aprovar la tercera certificació d’obres presentada per la mercantil AUXILIAR 
DE FIRMES Y CARRETERAS SAU, en relació a les obres d’urbanització de l’Av. 
Catalunya – Tram 2-, amb un import de 96.811,57 € (IVA inclòs). 
 
 
 
QUART.- Donar trasllat de l’acord a la part interessada i als serveis municipals adients 
als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
3. PROPOSTES D’URGÈNCIA 
 
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent d’aprovar l’expedient de contractació 
de concessió administrativa d’ús privatiu d’espais de domini públic municipal per a 
l’explotació de les pistes de pàdel, per això proposa aprovar la urgència d’aquest punt i 
incorporar-lo a l’ordre del dia de la sessió. 
 
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la 
qual és la que seguidament es transcriu. 
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3.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRA CTACIÓ 
“CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU D’ESPAIS DE  DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL PER A L’EXPLOTACIÓ DE LES PISTES DE PÀDEL ” (NÚM. EXP.: 
2022/911). 
 
“Atès que en data 2 de juny de 2022, s’incoa l’expedient per a la contractació “concessió 
administrativa d’ús privatiu d’espais de domini públic municipal per a l’explotació de les 
pistes de pàdel”. Les esmentades pistes de pàdel, de titularitat municipal es troben 
ubicades al carrer Terra Alta i en no disposar l’Ajuntament dels mitjans personals i 
materials suficients, ha de poder oferir l’ús d’aquesta instal·lació de manera externa. 
 
Vist que, s’ha justificat la necessitat i idoneïtat del contracte per part de la Regidoria 
d’Acció Esportiva. 
 
Vist l’informe de Secretaria segons el qual el contracte definit té la qualificació de 
contracte privat, tal com estableix l'article 9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014. 
 
Es considera el procediment més adequat per a la seva adjudicació el procediment obert 
simplificat, amb diferents criteris d’adjudicació de caràcter automàtic. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades mitjançant Decret d’Alcaldia 2019/216, de 18 de 
juny. 
 
En aplicació de l’Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases 
de Règim Local i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En conseqüència, proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, amb 
diferents criteris d’adjudicació de la “concessió administrativa d’ús privatiu d’espais de 
domini públic municipal per a l’explotació de les pistes de pàdel”. 
 
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el 
contracte. 
 
TERCER. Publicar al Perfil del contractant perquè durant el termini de quinze dies 
naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es 
presentin les proposicions que es considerin pertinents. 
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QUART. Notificar el present acord a la Intervenció municipal.” 

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:15 hores d el dia 3 de juny de 2022, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 32 p àgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
 
Xavier Royo i Franch     Roser Noche Casanova  


