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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 12/2020 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 18 DE JUNY 
DE 2020. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  18 de juny de 2020 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 18 de juny de 2020, es reuneixen a la Sala 
de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en els 
termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, que 
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, el Secretari Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo Ventura 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 4 DE JUNY 
DE 2020. 
 
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 4 de juny de 2020 
que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per 
unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme 
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: M. T. B. M. (NÚM. EXP. 2020/42 2) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist que la Sra. M. T. B. M. en data 22 de maig de 2020, amb Registre General 
d’Entrada 2020/1706, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en el 
desmuntatge de banyera, subministrament i col·locació plat de dutxa, mampara i aixetes 
a l’habitatge ubicat al carrer La Reus, XX de l'Aldea. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 10 de juny de 2020, 
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 la Sra. M. T. B. M., consistents en el desmuntatge de banyera, 
subministrament i col·locació plat de dutxa, mampara i aixetes a l’habitatge ubicat al 
carrer La Reus, XX de l'Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals 
s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS  
 
Assumpte:  Comunicació d'obres excloses de llicència consistents en desmuntatge 

de banyera, subministre i col·locació plat de dutxa, mampara i griferia. 
Expedient:  2020/422    
Sol·licitant:   M. T. B. M. 
R.G.E.: 2020/1706 
Emplaçament:  Carrer La Reus XX 
 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 25 de maig de 2020 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig , 
emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que 
resten subjectes a comunicació prèvia. Per tant, Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic 
municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, emeto l’informe següent: 
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1. Aquestes obres recauen en un sòl amb la classificació jurídica de Sòl Urbà 

Consolidat, i les obres es realitzaran en sòl amb la qualificació de part semi-
intensiva clau 1 B  i part en zona extensiva clau 2A  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 (art. 89 i següents NSPM), 
Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de l’Aldea, Text Refós aprovat 
definitivament per la CUTE el 27 de maig de 2010 i publicades al DOGC en data 
27 de setembre de 2010 i altres obrants en aquest Ajuntament. 
 

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme a Carrer La Reus XX  consistents en desmuntatge de banyera, 
subministrament i col·locació plat de dutxa, mampara i aixetes, amb els següents 
condicionants:  
 

• L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de 
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de 
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura. 

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

 
3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 1.240 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.240 €  x 3,60 % 44,64 € 

TOTAL  44,64 € 
 

4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 
 

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
 
Jordi Gas Forès 
Arquitecte Tècnic municipal” 
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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 44,64 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.240,00 x 3,60 % 44,64 € 

TOTAL  44,64 € 
 
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. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: M. R. M. (NÚM. EXP. 2020/456) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. M. R. M. en data 5 de juny de 2020, amb Registre General d’Entrada 
2020/1848, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en el canvi de 10 
m2 paviment a l’habitatge ubicat al carrer Sant Joan, XX de l'Aldea. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 10 de juny de 2020, 
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. 
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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. 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 pel Sr. M. R. M., consistents en canviar 10 m2 de paviment de la cuina a 
l’habitatge ubicat al carrer Sant Joan, XX de l'Aldea i comunicar que per part dels serveis 
tècnics municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS  
 
Assumpte:  Comunicació d'obres excloses de llicència consistents en canviar 10 m2 

de paviment de la cuina. 
Expedient:  2020/456    
Sol·licitant:   M. R. M. 
R.G.E.: 2020/1848 
Emplaçament:  Carrer Sant Joan, XX 
 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 5 de juny de 2020 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig , 
emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que 
resten subjectes a comunicació prèvia. Per tant, Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic 
municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, emeto l’informe següent: 
 
1. Aquestes obres recauen en un sòl amb la classificació jurídica de Sòl Urbà 

Consolidat, i les obres es realitzaran en sòl amb la qualificació de zona extensiva 
Clau 2A  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 (art. 89 i següents NSPM), Definició d’alineacions i límit de sòl 
urbà de l’Aldea, Text Refós aprovat definitivament per la CUTE el 27 de maig de 
2010 i publicades al DOGC en data 27 de setembre de 2010 i altres obrants en 
aquest Ajuntament. 
 

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme a Carrer Sant Joan, XX  consistents en canviar 10 m2 de paviment de la 
cuina  , amb els següents condicionants: 
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• L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de 
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de 
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura. 

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

 
3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 1.500,00  €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.500,00 x 3,60 % 54 € 

TOTAL  54 € 
 

4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 
 

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
 
Jordi Gas Forès 
 
Arquitecte Tècnic municipal” 
 
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 54,00 € amb el següent 
desglossament: 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.500,00 x 3,60 % 54,00 € 

TOTAL  54,00 € 
 
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 MENORS. INTERESSADA: ELÉCTRICA DEL EBRO, S. A. (NÚM. EXP.: 
2020/375) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data  4 de maig de 2020 amb 
Registre d'entrada núm. 2020/1479: 
 

EXP NOM I 
COGNOM SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 

LIQUIDACIÓ 

2020/375 Eléctrica del 
Ebro, S.A. 

C/ Lligallo 
Garballo i C/ 

Rossinyol 
Obra menor 1.701,76 € 

 
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 municipals en data 29 
de maig de 2020, 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 Eléctrica del Ebro, S.A. llicència per a l’execució de noves línies 
aèries/subterrànies de BT a 400/230V del CT EBRO 033 per retir del CTI EBRO 039, 
ubicat al carrer Lligallo de Carballo i carrer Rossinyol d’aquest municipi, amb estricta 
subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
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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 dona 
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 1.701,76 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 35.453,25€  x 3,60 % 1.276,32 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 35.453,25€   x 1,20 % 425,44 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

1.701,76 € 

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

• Requerirà aportar el full d’ assumeix de direcció d’ execució d’ obra per tècnic 
competent. 

• Requerirà aportar la designació d’ un tècnic CSS en fase d’ execució. 
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• S’ haurà de realitzar la Coordinació de les diferents activitats empresarials 
dels agents que intervinguin a les obres i en especial amb Naturgy - Gas 
Natural. 

• S’hauran de retirar els diversos trams de línia aèria en desús. 
• El tram de carrer per on és projecta l’ estesa de nova línia subterrània de 3 

circuits amb cable de XZ1 0,6/1kV 240-Al., és reposarà el paviment del carrer 
en aglomerat en calent de les mateixes característiques al actual. 

• 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. 

• 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. 

• No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el 
trànsit. 

• L’ autorització s’ entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.   
• 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. 

 
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 REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: S. C. B. (NÚM. EXP. 2020/421) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. S. C. B. en data 22 de maig de 2020, amb Registre General d’Entrada 
2020/1707, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en el canvi de 
finestres de fusta del pati de llums, substitució de la porta del magatzem i reforma del 
bany a l’habitatge ubicat al carrer Santo Tomàs, XX de l'Aldea. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 10 de juny de 2020, 
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. 
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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 pel Sr. S. C. B., consistents en el canvi de finestres de fusta del pati de llums, 
substitució de la porta del magatzem i reforma del bany a l’habitatge ubicat al carrer 
Santo Tomàs, XX de l'Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals 
s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS  
 
Assumpte:  Comunicació d'obres excloses de llicència consistents en canviar les 

finestres de fusta pati de llums, substituir porta magatzem i reforma de 
bany 

Expedient:  2020/421    
Sol·licitant:   S. C. B. 
R.G.E.: 2020/1707 
Emplaçament:  Carrer Santo Tomàs XX 
 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 22 de maig de 2020 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig , 
emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que 
resten subjectes a comunicació prèvia. Per tant, Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic 
municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, emeto l’informe següent: 
 
1. Aquestes obres recauen en un sòl amb la classificació jurídica de Sòl Urbà 

Consolidat, i les obres es realitzaran en sòl amb la qualificació de part semi-
intensiva clau 1 B  i part en zona extensiva clau 2A  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 (art. 89 i següents NSPM), 
Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de l’Aldea, Text Refós aprovat 
definitivament per la CUTE el 27 de maig de 2010 i publicades al DOGC en data 
27 de setembre de 2010 i altres obrants en aquest Ajuntament. 
 

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme a Carrer Santo Tomàs XX  consistents en canviar les finestres de fusta 
pati de llums, substituir porta magatzem i reforma de bany, amb els següents 
condicionants: 
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• L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de 
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de 
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura. 

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

 
3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 4.800,00  €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.800,00 x 3,60 % 172,80 € 

TOTAL  172,80 € 
 

4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 
 

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
 
Jordi Gas Forès 
Arquitecte Tècnic municipal” 
 
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 172,80 € amb el 
següent desglossament: 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.800,00 x 3,60 % 172,80 € 

TOTAL  172,80 € 
 
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. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: M. A. C. C. (NÚM. EXP. 2020/45 7) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“Vist que la Sra. M. A. C. C. en data 3 de juny de 2020, amb Registre General d’Entrada 
2020/1818, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la formació de 
solera de formigó de 12 x10 metres per a aparcament de vehicles ubicada al carrer 
General Prim, XX de l'Aldea. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 10 de juny de 2020, 
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 la Sra. M. A. C. C., consistents en la formació de solera de formigó de 12 
x10 metres per a aparcament de vehicles ubicada al carrer General Prim, XX de l'Aldea 
i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe 
de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS  
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Assumpte:  Comunicació d'obres excloses de llicència consistents en formació de 
solera de formigó de 12 x10 metres per a aparcament de vehicles. 

Expedient:  2020/457    
Sol·licitant:   M. A. C. C. 
R.G.E.: 2020-1818 
Emplaçament:  Carrer GENERAL PRIM, XX 
 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 5 de juny de 2020 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig , 
emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que 
resten subjectes a comunicació prèvia. Per tant, Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic 
municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, emeto l’informe següent: 
 
1. Aquestes obres recauen en un sòl amb la classificació jurídica de Sòl Urbà 

Consolidat, i les obres es realitzaran en sòl amb la qualificació de  zona extensiva 
clau 2A  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 (art. 89 i següents NSPM), Definició d’alineacions i límit de sòl 
urbà de l’Aldea, Text Refós aprovat definitivament per la CUTE el 27 de maig de 
2010 i publicades al DOGC en data 27 de setembre de 2010 i altres obrants en 
aquest Ajuntament. 
 

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme a Carrer GENERAL PRIM, 62  consistents en formació de solera de 
formigó de 12 x10 metres per a aparcament de vehicles, amb els següents 
condicionants: 
 

• 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. 

• En el cas d’ afectar la solera a una part de l’ alineació del vial projectat i 
aprovat , s’ haurà d’ enderrocar sense dret d’ indemnització. 

• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de 
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura. 

• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no 
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les 
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent. 
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3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 1.800 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.800 €  x 3,60 % 64,80 € 

TOTAL  64,80 € 
 

4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 
 

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
Jordi Gas Forès 
Arquitecte Tècnic municipal” 
 
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 64,80 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.800,00 x 3,60 % 64,80 € 

TOTAL  64,80 € 
 
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. 
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2.1.6.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA D'OBRES 
MAJORS. INTERESSAT: D. P. R. (NÚM. EXP. 2020/444) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 26 de maig de 2020 amb 
Registre general d’entrada núm. 2020/1736: 
 

EXP NOM I 
COGNOM SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/444 D. P. R. C/ Mossèn Sol, XX 
(8731413BF9183B0001SO) Major 549,20 € 

 
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 de l’Arquitecte Tècnic municipal de data 13 de 
maig de 2020, 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 D. P. R. la llicència d’obres majors per la construcció d’una piscina 
prefabricada d’ús privat al carrer Mossèn Sol, XX (Ref. Cadastral: 
8731413BF9183B0001SO) d’aquest municipi, 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 dona alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU. 
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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 549,20 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 6.644,57 x 3,60 % 239,20 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 6.644,57 x 1,20 % 79,73 € (*)  

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

 310,00 € 

TOTAL  549,20 € 

 
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. 

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

− La piscina haurà de separar-se del carrer i dels veïns les distàncies assenyalades 
al plànol de situació número 2 del projecte presentat. 

− 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. 

 
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. 
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2.1.7.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA D'OBRES 
MAJORS. INTERESSADA: DELINTERNET TELECOM, S.L.U. (N ÚM. EXP. 2020/436) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 22 de maig de 2020 amb 
Registre general d’entrada núm. 2020/1715: 
 

EXP NOM I 
COGNOM SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/436 Delinternet 
Telecom, S.L.U. 

Extraradi del casc urbà 
(Sectors: 1, 2, 3, 4 i 5) Major 1.019,30 € 

 
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 de l’Arquitecte Tècnic municipal de data 13 de 
maig de 2020, 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 en data 3 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de 
desplegament d’una xarxa d’accés en fibra òptica FTTH del terme municipal de l’Aldea 
presentat per la mercantil Delinternet Telecom. S.L.U. de conformitat amb el que 
determina l’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions. 
 
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 Delinternet Telecom, S.L.U. la llicència d’obres majors per al 
desplegament de fibra òptica als Sectors 1, 2, 3, 4 i 5 d’aquest municipi que figuren al 
Pla de desplegament d’una xarxa d’accés en fibra òptica FTTH del terme municipal 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 
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13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte 
quan es dona 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 1.019,30 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 19.702,84 x 3,60 % 709,30 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 19.702,84 x 1,20 % 236,43 € (*)  

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

 310,00 € 

TOTAL  1.019,30 € 

 
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. 

− Previ l’inici de les obres deurà aportar Full d’assumeix de direcció d’obra  i full de 
designació de Coordinador de Seguretat en fase d’ execució d’ obra. 

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

− Caldrà comunicar a l’Administració amb l’antelació necessària, la data d’inici de 
les obres. Amb aquesta finalitat es posarà en contacte amb l’alcaldia i/o regidor 
amb qui delegui, el qual procedirà a la comprovació del replanteig dels treballs a 
realitzar. 

− Previ a l’ inici de les obres es realitzarà un replanteig entre l’ alcaldia i/o regidor 
amb qui delegui i l’interessat amb l’objecte de definir la ubicació exacta dels nous 
elements d’infraestructura que es proposen construir (canalitzacions, pericons, 
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caixes d’empiulament, etc) per tal de garantir la correcta explotació futura 
d’aquests elements així com la seva compatibilitat amb les actuacions d’altres 
obres previstes que conflueixen amb alguns d’ aquests trams dels diferents 
sectors sol·licitats. 

− El pas entre les arquetes 6-7-8 del Lligallo de Carvallo abans de l’ inici dels 
treballs és requerirà autorització prèvia de l’ alcaldia per coordinar amb la 
confluència d’ altres obres a la zona i establir-ne la fondària mínima de la rasa. 
També s’ haurà de realitzar el mateix entre la arqueta 16-17 pas de l’ antiga 
variant del ferrocarril , on la fondària serà establerta per l’ alcaldia. 

− Com la major part de les obres discurreixen  en camins i carrers del sistema de 
xarxa viària local , caldrà senyalitzar la zona d’obres d'acord amb la Norma de 
carreteres 8.3-IC del Ministeri de Foment, sobre senyalització, abalisament, 
defensa, neteja i acabament d'obres fixes, fora de població, que és la normativa 
vigent sobre aquesta matèria. Tots els senyals i els elements d’abalisament han 
d’estar en bon estat de conservació mentre s’executin els treballs esmentats. 

− Un cop finalitzades les obres, l’interessat haurà de lliurar als serveis tècnics de l’ 
ajuntament de L’ Aldea, una còpia del corresponent document final d’obra 
executada (As-built) en digital i en un format  fàcilment exportable a una aplicació 
DWG, que hauria d’ incloure pel cap baix: 
 

- Un arxiu gràfic amb capes separades per cadascú dels conceptes, 
canalització, fibra òptica, etc. 

- La cartografia, amb un sistema de referència ETRS89, agrupada en un o 
més arxius independents, de la informació de l’ obra. 
 

− La canalització de nova creació es recomana pel tècnic que subscriu realitzar-la 
amb un mínim de 3 tubs de polietilè d’ alta densitat (PEAD) de diàmetre 40, dos 
dels quals quedaran amb propietat de l’ Ajuntament de L’ Aldea (un per a 
telecomunicacions, i l’ altre per a enllumenat públic). 

− A judici del tècnic que subscriu l’ operador tindrà la exclusivitat sobre el seu tub 
de polietilè projectat, però no  de les arquetes, atès l’ interès públic , per estar les 
mateixes en zona de domini públic amb dos tubs de polietilè de propietat i gestió 
municipal. 

− La rasa s’ haurà de compactar mínim al 95% de pròctor modificat, amb capes de 
25 cm. màxim.  

− S’ haurà de reposar els paviments existents i el quitranat dels camins i carrers 
amb la mateix tipus de material i situació de l’ estat actual existent. 

− 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. 

− 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. 

− Les obres que afecten el domini públic o elements funcionals dels camins o 
carrers s'autoritzen a títol de precari i la persona autoritzada no en pot adquirir 
cap dret, ni tant sols la cessió. 

− L'Administració, en qualsevol moment que consideri convenient a l' interès 
general, pot modificar els termes de l'autorització, així com suspendre-la 
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temporalment o fer-la cessar definitivament, de conformitat amb el procediment 
normativament establert. 

 
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. 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONTRACTE  MENOR DE 
SERVEI DE SOCORRISME I CONSERGERIA PER A LES PISCIN ES MUNICIPALS 
DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU 2020 (EXP. NÚM. 2020/46 6) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets  
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de socorrisme i consergeria per a la 

piscina municipal per tal de garantir la seguretat a les instal·lacions i que els usuaris 
puguin gaudir de les mateixes amb tranquil·litat, així com per tal de controlar 
l’aforament durant la temporada d’estiu 2020.  

2. La unitat gestora ha presentat el pressupostos de MEDITERRANIAN ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS Y DEPORTE, S.L.: 

a. Servei de socorristes: 5.247,17 € (4.336,50 € i 910,67 € IVA) 
b. Servei de consergeria: 6.496,49 € (5.369,00 € i 1.127,49 € d’IVA)  

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 servei, 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: 71317200-5 
• El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
• El preu del contracte es fixa en 9.705,50 €, i 2.038,16 € 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.  
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• 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 11.743,66 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 9.705,50 €, pressupost net, i 2.038,16 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
2020/1/342/22717 del pressupost vigent, i, si escau, comprometre el crèdit 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. El present contracte menor serà objecte de resolució, sense perjudici per a 
l’Ajuntament, si en el moment de la prestació de les obres, serveis o subministraments 
està vigent l'Estat d'Alarma declarat mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
(BOE núm. 86 de 28 de març) i posteriors pròrrogues i de conformitat amb el Decret llei 
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària 
i econòmica, donat que per raons d’interès públic sigui innecessari o inconvenient la 
seva permanència d’acord amb l’art. 212.4 de la LCSP. En aquest cas s'acordarà la seva 
resolució d'acord amb l'article 211. C) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.  
 
CINQUÈ. Donar trasllat de la present resolució al Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
SISÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant.  
 
SETÈ. 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. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONTRACTE  MENOR D’OBRA 
DE REPARACIÓ DEL CAMÍ GASPARÓS AMB FORMIGÓ (EXP. NÚ M. 2020/487) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
“Fets  
 
1. Justificada la necessitat de contractar l’obra de reparació del camí Gasparós amb 

formigó per tal de millorar l’estat de la via pública, garantir la seguretat per als seus 
usuaris. 

2. La unitat gestora ha presentat el pressupostos de CANALDELTA, S.L. de 6.263,56 
€. 

3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
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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 d’obra, 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: 45233222-1 
• El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch. 
• El preu del contracte es fixa en 5.176,50 €, i 1.087,06 € 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 6.263,56 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 5.176,50 €, pressupost net, i 1.087,06€ en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
2020/1/459/61901 del pressupost vigent, i, si escau, comprometre el crèdit 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. El present contracte menor serà objecte de resolució, sense perjudici per a 
l’Ajuntament, si en el moment de la prestació de les obres, serveis o subministraments 
està vigent l'Estat d'Alarma declarat mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
(BOE núm. 86 de 28 de març) i posteriors pròrrogues i de conformitat amb el Decret llei 
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària 
i econòmica, donat que per raons d’interès públic sigui innecessari o inconvenient la 
seva permanència d’acord amb l’art. 212.4 de la LCSP. En aquest cas s'acordarà la seva 
resolució d'acord amb l'article 211. C) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.  
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CINQUÈ. Donar trasllat de la present resolució al Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
SISÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant.  
 
SETÈ. 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 D’OBRA 
D’ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CAMINS A L ’ALDEA (EXP. 
NÚM. 2020/506) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets  
 
1. Justificada la necessitat de contractar l’obra d’arranjament i pavimentació de 

diversos camins a l’Aldea per tal de garantir del municipi per tal de garantir la 
seguretat necessària. 

2. La unitat gestora ha presentat el pressupostos de OBRES VENT I SOL 2010, S.L. 
de 29.656,19 €. 

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 d’obra, 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: 45233252-0 
• El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch. 
• El preu del contracte es fixa en 24.509,25 €, i 5.146,94 € 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.  
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• 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 29.656,19 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 24.509,25 €, pressupost net, i 5.146,94 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
2020/1/454/61901 del pressupost vigent, i, si escau, comprometre el crèdit 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. El present contracte menor serà objecte de resolució, sense perjudici per a 
l’Ajuntament, si en el moment de la prestació de les obres, serveis o subministraments 
està vigent l'Estat d'Alarma declarat mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
(BOE núm. 86 de 28 de març) i posteriors pròrrogues i de conformitat amb el Decret llei 
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària 
i econòmica, donat que per raons d’interès públic sigui innecessari o inconvenient la 
seva permanència d’acord amb l’art. 212.4 de la LCSP. En aquest cas s'acordarà la seva 
resolució d'acord amb l'article 211. C) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.  
 
CINQUÈ. Donar trasllat de la present resolució al Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
SISÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant.  
 
SETÈ. 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 RELATIVA  A L'APROVACIÓ D' UNA MEMÒRIA PER 
A L'ARRANJAMENT I MANTENIMENT DE DIVERSOS CARRERS D EL MUNICIPI. 
NÚM. EXP.: 2020/507. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“A l’empara d’allò previst en els arts. 12.5, 34, 35 i apartat 6 de l’art. 37 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, 
de data 13 de juny, el tècnic Ramon Montesó Gallego han redactat una memòria tècnica 
valorada per l’arranjament i manteniment diversos carrers de L'Aldea, amb un 
pressupost base de licitació de 70.896,84 € (IVA exclòs). 
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Vist l’informe favorable del tècnic municipal de data 17 de juny de 2020 incorporat a 
l’expedient. 
 
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i 
valorar les obres i treballs que han de ser objecte de contractació mitjançant procediment 
obert simplificat sumari de conformitat amb l’article 159.6. de la Llei  9/2017, de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar la memòria tècnica valorada per a l’arranjament i manteniment diversos 
carrers de L'Aldea, amb un pressupost base de licitació de 70.896,84 € (IVA exclòs), en 
els termes que consta incorporada a l’expedient. 
 
2n.- Publicar a la seu electrònica i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament per al seu 
coneixement general i traslladar aquest acord als serveis tècnics municipals.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONT RACTACIÓ DE LES 
OBRES D'ARRANJAMENT I MANTENIMENT DE DIVERSOS CARRE RS DE 
L'ALDEA. NÚM. EXP. 2020/511. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Antecedents 
 
Atès que en data 17 de juny de 2020, l’Alcalde de la Corporació incoa l’expedient per a 
la contractació de les obres d’arranjament i manteniment de diversos carrers de L’Aldea. 
 
Vist que s’ha justificat la necessitat i idoneïtat del contracte per part de l’Alcaldia. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal sobre el percentatge que suposa la contractació 
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 
 
Vist l’informe de Secretaria en que es detalla que, d’acord amb les característiques de 
l’obra, es considera el procediment més adequat per a la seva adjudicació el 
procediment obert simplificat sumari, amb un únic criteri d’adjudicació de caràcter 
econòmic. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord de 
data 27 de juny de 2019. 
 
Fonaments jurídics 
 
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local. 
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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: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
sumari, amb un únic criteri d’adjudicació per a l’oferta econòmicament més avantatjosa, 
per a les obres d’arranjament i manteniment de diversos carrers de L’Aldea. 
 
Segon. Autoritzar, en quantia de 85.785,18 € IVA inclòs, la despesa que per a aquest 
Ajuntament representa la contractació referida, amb càrrec a la partida pressupostària 
1532/2100001 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el 
contracte de les obres d’arranjament i manteniment de diversos carrers de L’Aldea. 
 
Quart. Publicar al Perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 
deu dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de 
licitació es presentin les proposicions que es considerin pertinents. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a la Intervenció municipal.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SER VEI DE NETEJA 
VIÀRIA PER A  L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA (NÚM. EXP.: 2 020/161) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atenent que per acord de Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2020 es va aprovar 
l’expedient de contractació “Servei de neteja viària per a l’Ajuntament de l’Aldea”  
 
Vist que, segons consta a l’expedient, s’han presentat les següents ofertes: 
 

− INNOVIA COPTALIA, S.A.U. 
− SIFU – BCL 
− URBASER, S.A. 

 
Atès que, segons l’acta d’obertura dels sobres emesa per la Mesa de contractació les 
puntuacions obtingudes són les següents: 
 

− URBASER, S.A.: 93,400 punts  
− INNOVIA COPTALIA, S.A.U.: 88,685 punts 
− UTE SIFU – BCL: 80,000 punts  

 
Atès el que disposa 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. 
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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 pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord de 
data 27 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent ACORD,  
 
PRIMER. Adjudicar a l’empresa URBASER, S.A. el contracte administratiu “Servei de 
neteja viària per a l’Ajuntament de l’Aldea”, per procediment obert, amb tramitació 
ordinària, mitjançant diferents criteris de valoració, per un import de 124,909,59 € i 
12.490,96 € d’IVA anuals. 
 
SEGON. Disposar la despesa corresponent als mesos restants de l’any 2020 a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 163/22703 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal 
d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER. Notificar a l’empresa adjudicatària el present acord. 
 
QUART. Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció d’aquest Ajuntament als 
efectes oportuns. 
 
CINQUÈ. Publicar el present acord al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de l’Aldea i 
al Registre Públic de Contractes.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
3. PROPOSTES URGENTS 
 
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent de licitar el “Servei de manteniment 
i neteja del Cementiri municipal per a l’Ajuntament de l’Aldea” mitjançant procediment 
obert, amb diversos criteris d’adjudicació de caràcter automàtic, 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. 
 
3.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRAC TACIÓ “SERVEI 
DE MANTENIMENT I NETEJA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL PER  A L’AJUNTAMENT 
DE L’ALDEA” (EXP. NÚM. 2020/42) 
 
“Atès que en data 18 de juny de 2020, l’Alcalde de la Corporació incoa l’expedient per a 
la contractació de “Servei de manteniment i neteja del Cementiri municipal per a 
l’Ajuntament de l’Aldea”. 
 
Vist que s’ha justificat la necessitat i idoneïtat del contracte per part del Regidor d’Acció 
Urbana i Rural. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal sobre el percentatge que suposa la contractació 
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 
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Vist l’informe de Secretaria en que es detalla que, d’acord amb les característiques del 
subministrament, es considera el procediment més adequat per a la seva adjudicació el 
procediment obert, amb tramitació ordinària. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord de 
data 27 de juny de 2019. 
 
Fonaments jurídics 
 
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local. 
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. 
Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de 
març, de desindexació de l’economia espanyola. 
 
En conseqüència, PROPOSO: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, amb 
diversos criteris d’adjudicació de caràcter automàtic, per al “Servei de manteniment i 
neteja del Cementiri municipal per a l’Ajuntament de l’Aldea”. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa proporcional que per a aquest Ajuntament representa la 
contractació referida per a l’any 2020, amb càrrec a la partida pressupostària 164/21201 
de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament, tenint en compte 
que el pressupost base de licitació és de 14.000,00€ anuals. 
 
TERCER. Preveure als pressupostos de l’any 2021 i possibles successius anys de 
pròrroga del contracte, la partida pressupostària corresponent per a finançar el contracte 
esmentat. 
 
QUART. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques que ha de regir el contracte “Servei manteniment i neteja del 
Cementiri municipal per a l’Ajuntament de l’Aldea”. 
CINQUÈ. Publicar al Perfil del contractant l’anunci de licitació, 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. 
 
SISÈ. Notificar el present acord a la Intervenció municipal.” 
 

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:40 hores d el dia 18 de juny de 2020, de la 
qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta ac ta de 28 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  
 


