
 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  1 

ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 12/2019 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D ’AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 24 DE MAIG 
2019. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  EXTRAORDINARIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  24 de maig de 2019 
  
A L’Aldea, quan són les 09:00 hores, del dia 24 de maig de 2019, es reuneixen a la Sala 
de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en els 
termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, que 
a continuació es relacionen, en sessió extraordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó  
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretària Accidental 
Estefania Curto i Zapater 
 
No assisteix 
Sr. Albert Borràs i Tafalla 
 
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. PROPOSTES 
 
1.1. Urbanisme  
 
1.1.1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UNA LLICÈNCI A D’OBRA MENOR, 
EXP. 2019/397. INTERESSAT: SAT GRANJA EL PILAR DE L ’ALDEA 400 CAT. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  

“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 16 d'abril de 2019 amb 
Registre general d’entrada 2019/1659: 

 
EXP NOM I COGNOM SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2019/397    SAT GRANJA EL PILAR 
DE L’ALDEA 400 CAT 

Polígon 9, 
Parcel.la 139 

Menor 749,65€ 150,00€ 
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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 
15/05/2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a SAT GRANJA EL PILAR DE L’ALDEA NÚM. 400CAT la llicència 
necessària per a efectuar les obres de rehabilitació de façana de l’edificació situada al 
polígon 9, parcel.la 139  de l’Aldea, amb estricta subjecció a les condicions que figuren 
a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada 
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, 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 
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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 749,65 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

15.617,71 x 3,60 % 
562,24 € 

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

15.617,71 x 1,20 % 
187,41 €  

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

 16,00 € 

TOTAL  749,65 € 

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

 FIANCES     

 Descripció % PEM € Quota a 
pagar 

 

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

 

  

 

  

  

 Residus dificultat preveure volum residus 0,15 15.617,71 23,43 €  

 Total Residus       23,43 €  

 Import mínim   150,00€  

 Total fiança residus a dipositar   150,00€  

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

•  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. 
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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. 

• 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. 
 

Només s´admetran obres de manteniment i conservació. En cap cas s´admetran obres 
de millora ni que comportin un augment del volum edificat 

 
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix a la 
Diputació de Tarragona-BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 

1.1.2.- PROPOSTA D’ACORD DE DESESTIMENT D’UNA SOL.L ICITUD DE 
COMUNICACIÓ D’OBRES, EXP. 2019/258. INTERESSAT: A E  H E H.  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“En data 8 de març de 2019, amb Registre d’entrada núm. 2019/895, el Sr. A E H E H 
va presentar a l’Ajuntament una comunicació d’obres excloses de llicència consistents 
en la reforma del rentador situat al carrer Sta. Teresa, X, d’aquest municipi. 
 
Atès que en data 16 d’abril de 2019, amb Registre d’entrada núm. 2019/1664, el Sr. A 
E H E H presenta una instància comunicant que sigui arxivat l’expedient d’obra núm. 
2019/258 donat que no portarà a terme les obres dalt referenciades. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015, de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Acceptar el desestiment presentat pel Sr. A E H E H en data 16 d’abril de 
2019, amb registre d’entrada núm. 2019/1664, i declarar l’arxiu de l’expedient. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
1.1.3.- PROPOSTA ASSABENTAT COMUNICACIÓ PRÈVIA D’AL TA D’HABITATGE 
D’ÚS TURÍSTIC DE L’EDIFICACIÓ SITUADA AL POLÍGON 14 , PARCEL.LA 103, 
D’AQUEST MUNICIPI, EXP. 2019/540, P. R. A. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
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“Vist que en data 8 d’abril de 2019, per mitjà del registre d’entrada número 2019/1474, 
la Sra. P. R. A. presenta comunicació prèvia d’habitatge d’ús turístic de l’edificació 
situada al polígon XX, parcel.la XXX, d’aquest municipi. 
 
Vist que  l’informe tècnic-jurídic de data 23 de maig de 2019 és favorable, 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia d’alta de l’habitatge d’ús 
turístic de l’edificació situada al polígon XX, parcel.la XXX, d’aquest municipi. 
 
SEGON.- Procedir per part d’aquest Ajuntament a la tramitació de l’alta de l’HUT al 
registre de Turisme de Catalunya. 
 
TERCER.- Informar a la sol·licitant que l’adquisició de la titularitat d’un HUT resta 
sotmesa a les següents obligacions: 
 
- El propietari o propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de 

facilitar a persones usuàries i veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera 
immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic (art. 67.3 
del Decret 159/2012). 

 
- El propietari o propietària o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei 

d’assistència i manteniment de l’habitatge (art. 67.4 del Decret 159/2012). 
 
- La condició d’habitatge d’ús turístic impedeix al propietari o propietària al·legar-ne la 

condició de domicili als efectes d’impedir-hi l’actuació inspectora de les autoritats 
competents (art. 68.5 del Decret 159/2012). 

 
- Tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació 

i denúncia de l’òrgan competent en matèria de consum de l’Administració de la 
Generalitat. Aquests fulls han d’estar a l’abast de les persones usuàries en un lloc 
adequat dins de l’habitatge d’ús turístic (art. 68.9 del Decret 159/2012). 

 
- Els habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable per a les 

persones usuàries (art. 68.10 del Decret 159/2012): 
 

a) El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació 
i denúncia. 

b) El número de telèfon previst a l’apartat 2 d’aquest article. 
c) Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia 

d’inici. 
 
- En el cas que la persona usuària d’un habitatge d’ús turístic atempti contra les regles 

bàsiques de la convivència o incompleixi ordenances municipals dictades a aquest 
efecte, la persona titular de la propietat o la persona gestora de l’habitatge d’ús turístic 
ha de requerir, en el termini de 24 hores, el cessionari perquè abandoni l’habitatge (art. 
68.11 del Decret 159/2012). 
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- El propietari i propietària, o la persona gestora en qui delegui ha de remetre a la 

Direcció General de la Policia la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi 
allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots aquells que 
faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones (art. 70 del Decret 159/2012). 

 
QUART.- Notificar el present acord a la part interessada.” 

 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 

1.1.4.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA LICÈNCIA D'O BRES MAJORS PER 
A LA REFORMA-REHABILITACIÓ DE CASA RURAL "VILLA CAR MEN". 
INTERESSAT: E. LL. P. EXP.2018/772.  
 
Es dona compte de la següent proposta del l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 16 de maig de 2019 amb 
Registre general d'Entrada 2019/2057: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2018/772    E. LL. P.  Polígon XX 
parcel·la XXX  

OBRA 
MAJOR 

1.363,20 € 150,00€ 

 
Atès que en data 20 de novembre de 2018 en sessió ordinària la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va aprovar el Projecte d’Actuació Específica per la  
rehabilitació de l’edificació anteriorment referenciada. 
 
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 la tècnica accidental Núria Forcadell Garcia 
de data 22/05/2019 i l’informe jurídic de data 25/07/2018, els actes d’edificació i ús del 
sòl l’autorització dels quals se sol·licita  són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir al Sr. E. LL. P. la llicència necessària per a efectuar les obres 
reforma-rehabilitació de casa rural "Villa Carmen" al  Polígon XX parcel·la XXX, de 
l’Aldea, 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 dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir 
les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció facultativa 
per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes 
per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència 
urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un 
import total de 1.363,20€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

28.400 € x 3,60 % 1.022,40 € 

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

28.400 € x 1,20 % 340,80 €  

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

 310,00 € 

TOTAL  1.363,20 € 
 
SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la 
llicència que s’atorga: 
 
 
 

Total Residus (import mínim – Decret 89/2010)  150,00 € 
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Resultat del càlcul de la fiança de residus, per aplicació del Decret 89/2010, de 29 de 
juny, pel qual s’aprova el programa de residus de la construcció de Catalunya: 
 
Tm (Tona mètrica):         10,04 Tm 
€/Tm:        11,00 €/Tona 
Total:         110,44 € 
 
D’acord amb l’article 11 del Capítol III del Decret 89/2010 on diu literalment: “L’import de 
la fiança, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els 
residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus previstos en l’estudi 
de gestió, amb un mínim de 150 euros.”,  la quota a liquidar serà de 150,00 €. 
 
SETÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 

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

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

• Deuran de complir-se les consideracions de l’acord pres per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme en sessió de data 20 de novembre de 2018. 

• Deurà aportar full d’assumeix de la direcció d’execució de l’obra d’arquitecte 
tècnic. 

 
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
1.1.5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UNA LLICÈNCI A D’OBRES 
MENORS, EXP. 2019-396. INTERESSAT: LLUIS BRAILLE 45  S.L 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 29 d'abril de 2019 amb 
Registre general d'Entrada 2019/1816: 
 

EXP NOM I 
COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2019/396    LLUIS 
BRAILLE 
45 S.L 

C/ Lluis Braille-C/ 
Ventureta 

Menor 1.214,40 € 150,00 € 

 
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 
23/05/2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
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Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a LLUIS BRAILLE 45 S.L la llicència necessària per a finalitzar les 
obres de la planta soterrani de l’edifici situat al carrer Lluis Braille, cantonada carrer 
Ventureta de l’Aldea, amb estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada 
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, 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 1.214,40€ 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) 

25.300 x 3,60 % 
910,80 € 

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

25.300 x 1,20 % 
303,60 €  

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

 16,00 € 

TOTAL  1.214,40 € 

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

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

• 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. 

• S’haurà de garantir la correcta reposició del ferm i paviment de vorera en el 
cas d’adequació d’aquesta segons modelatge establert i aprovat en el 
projecte d´urbanització de la Diputació de Tarragona. 

• 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. 

 FIANCES     

 Descripció % PEM € Quota a 
pagar 

 

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

 

  

 

  

  

 Residus dificultat preveure volum residus 0,15 25.300 37,95 €  

 Total Residus   37,95 €  

 Import mínim   150,00€  

 Total fiança residus a dipositar   150,00€  
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• Aquestes obres no es poden destinar a cap ús atès el tipus d’ intervenció per 
al que s’ha sol·licitat la llicència.  

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

Article 77 
 

Llicència d'edificació per a usos i activitats determinades 
  

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

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

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

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

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

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

VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix a la 
Diputació de Tarragona-BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 

1.1.6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UNA LLICÈNCI A D’OBRA MENOR, 
EXP. 2019/387, E. R. C. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 12 d'abril de 2019 amb 
Registre general d'entrada 2019/1563 
 

EXP NOM I 
COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2019/387    E. R. C. C/ Vilafranca, 
cantonada C/ 
Major 

Menor 37,60€ 150,00€ 

 
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. 
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Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 
23/05/2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a E. R. C. la llicència necessària per a efectuar les obres de 
construcció de tanca a l’interior de la parcel.la situada al carrer Vilafranca, cantonada 
C/ Major, s/n, d’aquest municipi, amb estricta subjecció a les condicions que figuren a 
l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada 
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, 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. 
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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 37,60€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

600,00 x 3,60 % 
21,6 € 

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

600,00 x 1,20 % 
7,2 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL  37,60 € 

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

 FIANCES     

 Descripció % PEM € Quota a 
pagar 

 

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

 

  

 

  

  

 Residus dificultat preveure volum residus 0,15 600,00 0,9 €  

 Total Residus   0,9 €  

 Import mínim   150,00€  

 Total fiança residus a dipositar   150,00€  

 

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

• 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. 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  14 

• 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 

 
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix a la 
Diputació de Tarragona-BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 

1.2. Alcaldia  
 
1.2.1.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE ME NOR REFERENT 
AL SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL PER A FESTES MAJORS 20 19. NÚM. EXP. 
2019/522. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  

“En data 17 de maig de 2019 amb R.E 2019/2084 l’ASSOCIACIÓ MUSICAL SOL DEL 
DELTA DE DELTEBRE va presentar un pressupost per import de 5.000 euros (IVA 
exclòs) referent al servei d’actuació musical per a Festes Majors 2019. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb 
l’ASSOCIACIÓ MUSICAL SOL DEL DELTA DE DELTEBRE contractacions menors amb 
càrrec al pressupost municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la 
contractació projectada ascendeixin a 15.000€, tot tenint en compte la interpretació 
efectuada per la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 
41/2017 i 42/2017 en relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient per 
atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de l’ASSOCIACIÓ MUSICAL SOL DEL DELTA DE 
DELTEBRE del contracte menor referent al servei d’actuació musical per a Festes 
Majors 2019 per un import de 5.000 euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 
6.050 euros, segons pressupost presentat en data 17 de maig de 2019 amb R.E 
2019/2084. 
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2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 6.050 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 338/22608. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 

1.2.2.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE ME NOR REFERENT 
AL SERVEI D'ACTUACIÓ MUSICAL PER A LA REVETLLA DE S ANT JOAN 2019. 
NÚM. EXP. 2019/523. 
 
Es dona compte la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“En data 17 de maig de 2019 amb R.E 2019/2083 l’ASSOCIACIÓ MUSICAL SOL DEL 
DELTA DE DELTEBRE va presentar un pressupost per import de 5.000 euros (IVA 
exclòs) referent al servei d’actuació musical per a la revetlla de Sant Joan 2019. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb 
l’ASSOCIACIÓ MUSICAL SOL DEL DELTA DE DELTEBRE contractacions menors amb 
càrrec al pressupost municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la 
contractació projectada ascendeixin a 15.000€, tot tenint en compte la interpretació 
efectuada per la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 
41/2017 i 42/2017 en relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient per 
atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de l’ASSOCIACIÓ MUSICAL SOL DEL DELTA DE 
DELTEBRE del contracte menor referent al servei d’actuació musical per a la revetlla de 
Sant Joan 2019 per un import de 5.000 euros més 21% d’IVA, resultant un import total 
de 6.050 euros, segons pressupost presentat en data 17 de maig de 2019 amb R.E 
2019/2083. 
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 6.050 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 338/22608. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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1.2.3.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE ME NOR REFERENT 
AL SERVEI D’AMBULANCIA PER ALS CORREBOUS DE FESTES MAJORS 2019. 
NÚM. EXP. 2019/526. 
 
Es dona compte la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“En data 16 de maig de 2019 amb R.E 2019/2061 la mercantil IVEMON AMBULANCIES 
EGARA, SL va presentar un pressupost per import de 4.345,25 euros (exclòs d’IVA) 
referent al servei d’ambulància per als correbous de Festes Majors 2019. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb 
la mercantil IVEMON AMBULANCIES EGARA, SL contractacions menors amb càrrec al 
pressupost municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació 
projectada ascendeixin a 15.000€, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la 
Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en 
relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient per 
atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de la mercantil IVEMON AMBULANCIES EGARA, SL 
del contracte menor referent al servei d’ambulància per als correbous de Festes Majors 
2019 per un import de 4.345,25 euros (exclòs d’IVA), segons pressupost presentat en 
data 16 de maig de 2019 amb R.E 2019/2061. 
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 4.345,25 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 338/22608. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
1.2.4.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE ME NOR PER AL 
SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DEL PROGRAMA ABSIS P ER A L’ANY 2019. 
NÚM. EXP. 2019/532. 
 
Es dona compte la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“En data 14 de novembre de 2018 amb R.E 2018/4074 la mercantil ABS INFORMATICA 
SL va presentar un pressupost per import de 7.393,88 euros (IVA exclòs) referent al 
servei de manteniment i suport del programa ABSIS per a l’any 2019. 
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Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb 
la mercantil ABS INFORMATICA SL contractacions menors amb càrrec al pressupost 
municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada 
ascendeixin a 15.000€, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta 
Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació 
a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 920/21600 hi ha consignació de crèdit suficient per 
atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de la mercantil ABS INFORMATICA SL del contracte 
menor referent al servei de manteniment i suport del programa ABSIS per a l’any 2019. 
per un import de 7.393,88 euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 8.946,59 
euros, segons pressupost presentat en data 14 de novembre de 2018 amb R.E 
2018/4074. 
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 8.946,59 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 920/21600. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 

1.2.5.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT AL CONTRACTE MENO R REFERENT AL 
SERVEI DE SOCORRISME PER LA TEMPORADA D’ESTIU A LES  PISCINES 
MUNICIPALS. NÚM. EXP. 2019/536. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 22 de maig de 2019 amb R.E 2019/2120 la mercantil MEDITERRANIAN 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DEPORTE SL va presentar un pressupost per import de 
5.201,50 euros (IVA exclòs) referent al servei de socorrisme per la temporada d’estiu a 
les piscines municipals.  
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb 
la mercantil MEDITERRANIAN ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DEPORTE SL 
contractacions menors amb càrrec al pressupost municipal 2019, que aïlladament o 
conjuntament, incorporant la contractació projectada ascendeixin a 15.000€, tot tenint 
en compte la interpretació efectuada per la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat 
en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de 
Contractes del Sector Públic. 
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Atès que a l’aplicació pressupostària 342/21202 hi ha consignació de crèdit suficient per 
atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de la mercantil MEDITERRANIAN ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS Y DEPORTE SL del contracte menor referent al servei de socorrisme per 
la temporada d’estiu a les piscines municipals per un import de 5.201,50 euros més 21% 
d’IVA, resultant un import total de 6.293,81 euros, segons pressupost presentat en data 
22 de maig de 2019 amb R.E 2019/2120. 
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 6.293,81 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 342/21202. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 

1.2.6.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE ME NOR SOBRE EL 
SUBMINISTRAMENT D’INFRAESTRUCTURA PER A LA FESTA DE  LA PLANTADA 
2019. NÚM. EXP. 2019/541 
 
Es dona compte de la següent proposta d’Alcaldia:  
 
“En data 23 de maig de 2019 amb R.E 2019/2137 la mercantil XIRIPARC SL va 
presentar un pressupost per import de 5.366,19 euros (IVA exclòs) referent al 
subministrament d’infraestructura per a la Festa de la Plantada 2019. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb 
la mercantil XIRIPARC SL contractacions menors amb càrrec al pressupost municipal 
2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada 
ascendeixin a 15.000€, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta 
Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació 
a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 4311/20305 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de la mercantil XIRIPARC SL del contracte menor 
referent al subministrament d’infraestructura per a la Festa de la Plantada 2019 per un 
import de 5.366,19 euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 6.493,09 euros, 
segons pressupost presentat en data 23 de maig de 2019 amb R.E 2019/2137. 
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 6.493,09 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 4311/20305. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 

1.2.6.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE ME NOR SOBRE EL 
SUBMINISTRAMENT D’INFRAESTRUCTURA PER AL MARIDATGE 2019. NÚM. 
EXP. 2019/543 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“En data 23 de maig de 2019 amb R.E 2019/2139 la mercantil ESTRUCTURAS 
MUSICALES SL va presentar un pressupost per import de 13.105,44 euros (IVA exclòs) 
referent al subministrament d’infraestructura per al Maridatge 2019. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb 
la mercantil ESTRUCTURAS MUSICALES SL contractacions menors amb càrrec al 
pressupost municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació 
projectada ascendeixin a 15.000€, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la 
Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en 
relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 4311/20305 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de la mercantil ESTRUCTURAS MUSICALES SL del 
contracte menor referent al subministrament d’infraestructura per al maridatge 2019 per 
un import de 13.105,44 euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 15.857,58 
euros, segons pressupost presentat en data 23 de maig de 2019 amb R.E 2019/2139. 
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2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 15.857,58 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 4311/20305. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 

1.3. Secretaria 
 
1.3.1.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA 
D’ESCOMBRARIES. (EXP. 2019/537). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“Vista la petició de data 14 de maig de 2019 registre general d’entrada núm. 2019/1975 
presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos Locals. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de BANKIA SA, del concepte de taxes de 
preus públics, núm. fix 184100001992 i amb claus de cobrament 
43184100201701000199202, 43184100201801000199229 i liquidar correctament a 
nom de BUILDINGCENTER SAU, l’any 2017 i 2018. 
 
2n.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals adients, 
als efectes oportuns.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 09:40 hores d el dia 24 de maig de 2019, de la 
qual, com a Secretaria Accidental, estenc aquesta a cta de 20 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     Estefania Curto Zapater  
 


