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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 13/18 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 15 DE JUNY 
2018. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA: 1a 
DATA: 15 de juny de 2018 
  
A L’Aldea, quan són les 15:45 hores, del dia 15 de juny de 2018, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern 
Local, que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota 
la Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó  
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
Sr. Albert Borràs i Tafalla 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
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 DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 2 DE JUNY DE 
2018. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de 
juny de 2018 que els hi van ser degudament lliurades. Al no fer-se cap observació, 
queden aprovades per unanimitat els esborranys de referència.  

 
2. PROPOSTES 
 
2.1.- Alcaldia  
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CCBE  I AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER 
DESPLEGAR EL FUNCIONAMENT DEL DISPOSITIU  D’INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL DEL BAIX EBRE 2017 DINTRE DEL PROJECTE BAIX EBRE 
AVANT. EXP. 2018/663. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:  
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“L’art. 84 .2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els governs locals 
tenen en tot cas competències pròpies sobre un llistat de matèries en els termes que 
determinin les lleis, contemplant-se entre aquestes en la seva lletra j) “la regulació de 
l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, 
especialment les caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació. 
 
En aquest context el Consell Comarcal del Baix Ebre en data 8 de setembre de 2017 
va sol·licitar una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte 
“Treball a les 7 comarques”. 
 
En data 29 de novembre de 2017 es va comunicar per part del SOC la resolució 
favorable del projecte anomenat “Pla d’execució anual Baix Ebre Avant 2017-2018”, 
dintre del qual s’incorpora el desplegament del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del 
Baix Ebre amb un cost total de 136.832,48€. 
 
Atès que per al desplegament d’aquest dispositiu es fa necessària la col·laboració dels 
ajuntaments de la comarca del Baix Ebre, per part del CCBE, s’ha remés a 
l’Ajuntament de L’Aldea un conveni de col·laboració entre aquest ens i els Ajuntament 
de la comarca per desplegar-lo durant el 2018. 
 
Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o 
participa, d’acord amb el que preveu l’art. 309.1 del Decret 179/95, de 13 de juny. 
 
Fonaments de Dret.- 
 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
- Llei Estatal 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

(LRBRL). 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya (ROAS). 
- DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Organització Comarcal de Catalunya (TRLMLC). 
- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 

la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya (TRLOCC). 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració entre el CCBE i els Ajuntaments 
de la comarca del Baix Ebre per desplegar el funcionament del dispositiu d’inserció 
sociolaboral del Baix Ebre 2018 dintre del projecte Baix Ebre Avant, amb efectes del 
des dia 1 de gener de 2018, i quin contingut és el següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE PER DESPLEGAR EL 
FUNCIONAMENT DEL DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL DEL BAIX EBRE 2018 
DINTRE DEL PROJECTE BAIX EBRE AVANT 

 
Projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes 
de suport al desenvolupament local i cofinançat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social-
Servei Públic d’Ocupació Estatal, a l’empara de la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, 
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per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions 
destinades als Programes de suport al desenvolupament local. 
 

 
 
  
Tortosa,........ de .................... de 2018 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora Sandra Zaragoza Vallès, Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
amb seu al carrer Barcelona, 152 de Tortosa. 
 
De l’altra part, el senyor Daniel Andreu i Falcó, Alcalde – President de l’Ajuntament de l’Aldea , 
en endavant l’Ajuntament, amb seu al carrer Av. Catalunya s/n.  
 
REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN 
 
Ambdós representen legalment les respectives corporacions i es reconeixen capacitat mútua 
per signar el present conveni d’acord amb els respectius acords. 
 
Ambdós: 

MANIFESTEN 
 
Que el Govern de la Generalitat de Catalunya en el seu moment va seleccionar 7 comarques 
catalanes que es caracteritzen per tenir un menor dinamisme econòmic o especialment 
despoblades del territori català i que son l’Anoia, El Baix Ebre, El Montsià, el Pallars Jussà, la 
Ribera d ‘Ebre, el Ripollès i la Terra Alta. 
 
Que en aquest marc, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a 
l’equilibri territorial i social de les comarques catalanes, considera oportú donar suport a les 
entitats locals d’aquestes 7 comarques mitjançant el finançament, en el marc del Projecte 
“Treball a les 7 comarques”, d’un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del 
desenvolupament local. 
 
Que el Consell Comarcal del Baix Ebre, conjuntament amb la resta d’entitats locals de la 
comarca del Baix Ebre i la cooperació d’agents socials i econòmics del territori, impulsen des 
de l’any 2013 el projecte Baix Ebre Avant, en el marc de la convocatòria del SOC dintre dels 
Programes de suport al desenvolupament local, concretament el projecte “Treball a les 7 
comarques” 
 
Que en data 8 de setembre de 2017, el Consell Comarcal del Baix Ebre, va sol·licitar una 
subvenció al SOC  en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”. Amb l’adhesió de tots 
els Ajuntaments i EMD’s de la comarca, 14 agents socials i econòmics públics i privats, i 86 
empreses privades a títol individual. 
 
Que en data 29 de novembre de 2017 s’ha comunicat per part del SOC la resolució favorable 
del projecte anomenat “Pla d’execució anual Baix Ebre Avant 2017-2018”, dintre del qual 
s’incorpora el desplegament del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre amb un cost 
total de 136.832,48€ 
 
Baix Ebre Avant, és un projecte ocupacional i de desenvolupament local que per una banda 
dona suport al teixit productiu de tota la comarca amb el desplegament de les accions 
subvencionades incloses al Pla d’Execució Anual i per altra banda, impulsa accions de suport a 
les persones en situació d’atur a partir de diferents mesures formatives  i del desplegament del 
dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre. 
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Els Ajuntaments de la comarca del Baix Ebre donen suport a aquest projecte, necessari 
donada la conjuntura actual, la greu situació d’atur que pateix la comarca i els resultats 
aconseguits durant el seus cinc anys d’implementació. A més és mostren satisfets d’aproximar 
els serveis als ciutadans executant les accions a diferents municipis de la comarca. 
 
En conseqüència, ambdues parts acorden formalitzar el present Conveni de col·laboració 
d’acord amb les següents 
 

CLÀUSULES 

Primera. Definició de la col·laboració 

La col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament té per objecte 
l’organització i l’execució d’accions de suport a les persones en situació d’atur  que 
s’implementaran des del projecte Baix Ebre Avant durant l’any 2018. 
 
En relació a les accions de suport a les persones en situació d’atur,  és desenvoluparan els 
serveis vinculats al dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre en tots els Ajuntaments de la 
comarca i EMD’s de manera itinerant, per tal de donar suport a la orientació i inserció en el 
mercat de treball de les persones en situació d’atur de cada municipi i EMD. En aquest àmbit 
l’Ajuntament de l’Aldea rebrà aquest servei itinerant per part d’un tècnic d’orientació i inserció 
laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 

Segona. Objectiu 
 
L’objectiu del conveni es fer efectiva la col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de l’Aldea per implantar un Dispositiu d’Inserció Sociolaboral itinerant amb la 
finalitat de millorar la ocupabilitat i la inserció sociolaboral de persones en situació d’atur de la 
comarca del Baix Ebre, mitjançant la realització d’accions individuals i grupals per donar suport 
a la orientació i inserció en el mercat de treball d’aquestes persones, de les quals està previst 
que és beneficien unes 225 persones i s’aconsegueixi un mínim d’un 30% d’inserció laboral en 
el conjunt de la comarca.   
 

 

Tercera. Lloc de realització i data prevista d’inici 
 
El serveis derivats de l’acció “Dispositiu d’inserció sociolaboral de la comarca del Baix 
Ebre”, s’inicien a partir de l’1 de gener de 2018, segons el calendari de distribució del servei 
següent:  
 

 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Tècnic/a 1 Deltebre L’Aldea --/-- 
Deltebre 

 

Jesús (cada 15 dies) 
Campredó (1 cop al mes) 
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Tècnic/a 2 
L’Ametlla de Mar 

 
Camarles 

 
--/-- Roquetes 

Roquetes / L’Ametlla de 
Mar 

(cada 15 dies) 
 

Tècnic/a 3 El Perelló 
L’Ampolla / Xerta 

(cada 15 dies) 
 

--/-- --/-- 
Tivenys / Bítem 

(segons demanda) 

Tècnic/a 4 Aldover Paüls Benifallet Alfara de Carles --/-- 

Tècnic/a 5 
Tortosa 
(Consell 

Comarcal) 

Tortosa 
(Consell 

Comarcal) 

Tortosa 
(Consell 

Comarcal) 

Tortosa 
(Consell 

Comarcal) 

Tortosa 
(Consell Comarcal) 

 
Aquesta distribució horària s’ha realitzat tenint en compte la disposició dels tècnics  que compta 
l’Àrea d’Activació Econòmica i Ocupació del Consell Comarcal del Baix Ebre per prestar tot el 
servei, i en funció de la taxa d’atur, la dedicació de recursos per part de cada municipi envers a 
l’ocupació i la inserció sociolaboral i l’afluència d’usuaris demandants d’aquest servei de l’any 
anterior. 
   
El lloc de realització serà en alguna de les dependències de l’Ajuntament de l’Aldea. L’horari 
d’atenció serà generalment de 9.00h a 14.00h de dilluns a divendres, en funció de la necessitat 
del servei i de la disponibilitat dels tècnics.  
 
  

Quarta.  Obligacions de l’Ajuntament  
 
Per tal de prestar el servei del “Dispositiu d’inserció sociolaboral de la comarca del Baix 
Ebre” correctament l’Ajuntament de l’Aldea es compromet a: 
 

• Posar a disposició del tècnic/a un despatx equipat amb: una taula d’oficina, 2 cadires, 

un armari, un ordenador i  connexió a internet, garantint, en la mesura que sigui 

possible, la confidencialitat. 
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• Posar a disposició del tècnic/a material fungible i equipaments comuns com 

impressora, escàner  i altres. 

• Per a la realització d’accions grupals serà necessari posar a disposició una aula de 

formació d’uns 20 m2 aproximadament, amb mobiliari  i un mínim de cinc ordenadors 

amb connexió a internet, si l’Ajuntament disposa d’aquestes instal·lacions, sinó, 

aquestes sessions grupals es podran realitzar a les dependències del Consell 

Comarcal del Baix Ebre i del Viver d’Empreses Baix Ebre Innova, prèvia petició. 

• Garantir la correcta execució de l’acció 

• Informar de qualsevol incidència al Consell Comarcal del Baix Ebre 

• El seguiment del desenvolupament de l’acció és realitzarà en el marc de la Comissió 

Tècnica el projecte Baix Ebre Avant, el qual l’Ajuntament és compromet a designar a un 

tècnic/a o interlocutor. 

• Avaluar l’acció conjuntament amb el Consell comarcal del Baix Ebre i l’equip tècnic del 

projecte Baix Ebre Avant. 

• Fer-ne difusió del servei a totes les empreses i persones interessades del municipi 

• La derivació de persones i empreses al Dispositiu d’Inserció Sociolaboral 

 
Cinquena. Obligacions del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre és compromet a: 
 

• Contractar i retribuir al tècnic/a del dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre 

• Prestar assistència tècnica i suport durant tot el desenvolupament de l’acció 

• Posar a disposició de l’Ajuntament un software per gestionar documentalment tots els 

processos d’orientació, inserció i intermediació que es realitzin amb les persones i 

empreses del municipi.  

• A fer el seguiment del projecte en el marc de la Comissió Tècnica, conjuntament amb 

els tècnics dels Ajuntaments de la comarca que hi participin. 

• Avaluar l’acció conjuntament amb l’Ajuntament. 

• Donar compte a l’Ajuntament dels resultats de les accions implementades, mitjançant 

una memòria d’activitats anual. 

Sisena. Vigència 
 
El present conveni i els serveis que estan descrits entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 
2018 i fins el 31 de desembre de 2018. 
 

Setena. Extinció 
 
Les causes d’extinció del present Conveni són les següents:  

- El mutu acord entre les parts 
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- La denúncia de l’incompliment de qualsevol de les clàusules mitjançant previ avís 
comunicat de forma fefaent 

- La finalització del termini de vigència. 

I perquè consti se signa el present conveni, en el lloc i data esmentats al principi, en duplicat 
exemplar i a un sol efecte. 
 
Segueixen signatures”. 
 

2n.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Daniel Andreu i Falcó, perquè realitzin 
tants actes i gestions com calguin per executar aquest acord. 
 
3r.- Donar trasllat d’aquest acord al CCBE i als municipis de la comarca del Baix Ebre 
per al seu coneixement i efectes adients. 
 
4t.- Publicar el present conveni al porta de la transparència de la pàgina web 
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 2018/226, 
REFERENT A UNA AVOCACIÓ, I 2018/227, REFERENT A L’APROVACIÓ D’UN 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 

- Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 2018/226 de data 11 de juny de 
2018, el qual transcrit literalment diu:  

 
“DECRET DE L’ALCALDIA 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol es va delegar a la Junta de 
Govern Local, entre d’altres: 
 
“Les contractacions i concessions de tota classe que el seu import superi els 3.000€ 
(IVA exclòs), sempre que siguin competència de l’Alcalde. Aquesta delegació abasta 
totes aquelles contractacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan de 
contractació o concedent, això com l’autorització i la disposició de la despesa”. 
 
Per acord de Junta de Govern Local adoptat en data 2 de juny de 2018 es va resoldre 
adjudicar el contracte menor d’obres consistent en l’arranjament d’una part del 
paviment de la Plaça de l’Ajuntament de l’Aldea a l’empresa COVAN OBRES 
PÚBLIQUES SL. 
 
Amb caràcter previ a l’inici de les obres és procedent l’aprovació del corresponent Pla 
de Seguretat i Salut en les referides obres, de conformitat amb el previst al RD 
1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
En data 8 de juny de 2018 registre general d’entrada núm. 2018/2158 l’empresa 
COVAN OBRES PÚBLIQUES SL ha presentat a l’Ajuntament el Pla mencionat 
anteriorment, per a la seva aprovació per part de l’ens promotor de les obres. 
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Donat que és convenient agilitzar l’inici de les obres amb la finalitat de procurar que les 
mateixes hagin conclòs abans de la celebració de diferents actes que l’Ajuntament té 
previst portar a terme en aquest indret, és necessari que, per aquest cas concret, es 
procedeixi a fer ús de la figura administrativa de “L’AVOCACIÓ”, prevista a l’art. 10 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Per tot l’exposat RESOLC 
 
1.- Avocar la competència delegada de la Junta de Govern Local referent a l’aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut de les obres d’arranjament d’una part del paviment de la 
Plaça de l’Ajuntament de l’Aldea adjudicades a l’empresa COVAN OBRES 
PÚBLIQUES SL. 
 
2.- Notificar aquesta resolució a l’empresa COVAN OBRES I SERVEIS SL i al 
funcionari Jordi Gas i Forès. 
 
3.- Donar compte d’aquesta avocació a la Junta de Govern Local en la propera sessió 
que celebri. 
 
4.- Publicar aquesta resolució en el BOP de Tarragona. 
 
Així ho mana i firma l’Alcalde en presència meva, la Secretària, que en dono fe.” 
 

- Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018/227, en data 11 de juny de 
2018 el qual transcrit literalment diu el següent:  

 
“DECRET APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
En data 8 de juny de 2018 es va adoptar el Decret de l’Alcaldia núm. 2018/210 pel qual 
es va designar el Sr. Jordi Gas i Forès com a coordinador de seguretat i salut en 
l’execució de les obres consistents en l’arranjament d’una part del paviment de la 
Plaça de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
En data 8 de juny de 2018 l’empresa COVAN OBRES PÚBLIQUES SL mitjançant 
registre general d’entrada núm. 2018/2158, ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de 
les obres esmentades. 
 
En data 11 de juny de 2018 el Sr. Jordi Gas i Forès ha signat l’acta favorable a 
l’aprovació de dit Pla. Atès el previst al RD1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixin disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
En ús de les facultats que m’atorga la normativa vigent, 
 
RESOLC 
 
1.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball referent a les obres d’arranjament 
d’una part del paviment de la Plaça de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
2.- Notificar aquesta resolució a l’empresa COVAN OBRES I SERVEIS SL i al 
funcionari Jordi Gas i Forès. 

 
Així ho mana i firma l’Alcalde en presència meva, la Secretària, que en dono fe.” 
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Els membres assistents es donen per assabentats i no formulen cap objecció.  

 
2.2. Urbanisme 

 
2.2.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE SIMPLIFICAT 
D’OBRES CONSISTENTS EN  D’OBERTURA D’UN CAMÍ QUE FACILITI L’ACCÉS 
A L’ESCOLA “21 D’ABRIL” NÚM. D’EXP. 2018/401. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“En data 20 d’abril de 2018 la Junta de Govern Local va acordar aprovar inicialment el 
projecte simplificat d’obres consistents en l’obertura d’un camí que faciliti l’accés a 
l’escola “21 d’Abril”, redactat pels serveis tècnic municipals.  
 
Aquest projecte es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies 
mitjançant la publicació del corresponent anunci en el BOP de Tarragona núm. 80 de 
data 25 d’abril de 2018, com també mitjançant la inserció d’aquest anunci en el taulell 
d’edictes de l’Ajuntament. 
 
Durant el referit termini d’informació pública no s’han presentat  al·legacions. 
 
Vist que el tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte (article 37 del 
ROAS), per a la qual cosa és competent aquesta Junta de Govern Local, atès el que 
disposen l’article 235.2 del TRLMC i l’article 38 del ROAS, en relació amb el Decret de 
l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORD: 
 
1.-Aprovar DEFINITIVAMENT el projecte simplificat  d’obres consistents en l’obertura 
d’un camí que faciliti l’accés a l’escola “21 d’Abril” de l’Aldea,  amb un pressupost 
d’execució de 9.868,89 euros, on s’inclou el 13% de despeses generals i el 6% de 
benefici industrial, IVA exclòs, en els termes que consta incorporat a l’expedient. 

 

2.- Publicar aquest  acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de  
Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,  en el taulell d’anuncis de 
l’ajuntament, i en el butlletí d’informació local als efectes de l’article 38.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de 
les entitats locals.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
2.2.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE SIMPLIFICAT 
D’OBRES CONSISTENTS EN L’ARRANJAMENT DE L’ESPLANADA DE L’ANTIGA 
ESTACIÓ DE RENFE. EXP. 2018/403 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“En data 20 d’abril de 2018 la Junta de Govern Local va acordar aprovar inicialment el 
projecte simplificat d’obres consistents en l’arranjament de l’esplanada situada a 
l’antiga estació de ferrocarril de l’Aldea, redactat pels serveis tècnic municipals.  
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Aquest projecte es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies 
mitjançant la publicació del corresponent anunci en el BOP de Tarragona núm. 80 de 
data 25 d’Abril de 2018, com també mitjançant la inserció d’aquest anunci en el taulell 
d’edictes de l’Ajuntament. 
 
Durant el referit termini d’informació pública no s’han presentat  al·legacions. 
 
Vist que el tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte (article 37 del 
ROAS), per a la qual cosa és competent aquesta Junta de Govern Local, atès el que 
disposen l’article 235.2 del TRLMC i l’article 38 del ROAS, en relació amb el Decret de 
l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORD: 
 
1.-Aprovar DEFINITIVAMENT el projecte simplificat  d’obres consistents en 
l’arranjament de l’esplanada situada a l’antiga estació de ferrocarril de l’Aldea, amb un 
pressupost d’execució  de 15.914,68 euros, on s’inclou el 13% de despeses generals i 
el 6% de benefici industrial, IVA exclòs, en els termes que consta incorporat a 
l’expedient. 

 

2.- Publicar aquest  acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de  
Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,  en el taulell d’anuncis de 
l’ajuntament, i en el butlletí d’informació local als efectes de l’article 38.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de 
les entitats locals.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 

PRÈVIA. EXP. 2018/580. INTERESSAT: A.R.F. 

Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:   
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 31 de maig de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/2019 per A.R.F on comunica les obres consistents en reparar 
revestiment de taulell ceràmic i canviar el banc a la cuina i reparació de 1,00 m2 de 
revestiment de taulell ceràmic al perímetre de la dutxa al bany  
ubicada al C/Sant XXXXX, X XX X XXX, de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 04/06/2018, 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. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per A.R.F on comunica les obres consistents en reparar revestiment 
de taulell ceràmic i canviar el banc a la cuina i reparació de 1,00 m2 de revestiment de 
taulell ceràmic al perímetre de la dutxa al bany ubicada al C/Sant XXXXX, X XX X 
XXX, de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el 
següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“ 

 

Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en reparar 

revestiment de taulell ceràmic i canviar el banc a la cuina 

i reparació de 1,00 m2 de revestiment de taulell ceràmic al 

perímetre de la dutxa al bany. 

Sol·licitant:  A.R.F 

Registre entrada:  2018/2019 

Emplaçament:   C/Sant XXXXX, X XX X XXX. 

Expedient:   2018/580 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 1 de juny de 2018 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: 
 
La comunicació de les obres es sol·licita a la adreça carrer Sant XXXXX, X, i desprès 
de realitzar inspecció ocular, es dona per bona l’esmena signada pel sol·licitant on 
rectifica l’emplaçament essent l’adreça correcta el C/Sant XXXXX, X XX X XXX. 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. 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. 
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Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es 
porten a terme al C/Sant XXXXX, X XX X XXX de L’Aldea i consistents en reparar 
revestiment de taulell ceràmic i canviar el banc a la cuina i reparació de 1,00 m2 de 
revestiment de taulell ceràmic al perímetre de la dutxa al bany, 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 3.000,00 €. 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

3.000,00 x 3,60 % 
108,00 € 

TOTAL  108,00 € 

 
4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.” 
 
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 108,00€ amb el 
següent desglossament: 
 
 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

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

3.000,00 x 3,60 % 
108,00 € 

TOTAL  108,00 € 

 
 
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 MAJORIA amb el vot favorable del Sr. Daniel Andreu i Falcó,  del Sr. 
Albert Borras Tafalla i la Sra. Nati Bernal Bermudez i l’abstenció del Sr. Simón Falcó 
Moreso. El Sr. Simon manifesta que s’absté per raons de parentiu amb l’interessat.  

  
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/581. INTERESSAT: N.G.P. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 31 de maig de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/2022 per N.G.P on comunica les obres consistents en retirar 
tancament de totxana en porta local, carrega de runa i abocat a deixalleria ubicada a 
l’Av. XXXXXXX, XXX, de l’Aldea. 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 01/06/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per N.G.P on comunica les obres consistents en retirar tancament 
de totxana en porta local, carrega de runa i abocat a deixalleria ubicada a  l’Av. 
XXXXX, XXX, de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha 
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 

“ 

Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en retirar 

tancament de totxana en porta local, carrega de runa i 

abocat a deixalleria.  
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Sol·licitant:  N.G.P 

Registre entrada:  2018/2022 

Emplaçament:   Av. XXXXX, XXX 

Expedient:   2018/581 

 

Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 1 de juny de 2018 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, 
emeto l’informe següent: 

Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 

1. 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 semi-
intensiva Clau 1B 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 la Av. XXXXXXX, XXX de L’Aldea i consistents en retirar tancament 
de totxana en porta local, carrega de runa i abocat a deixalleria., 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 150,00 €. 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

150,00 x 3,60 % 
5,40 € 

TOTAL  5,40 € 

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

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 5,40€ amb el 
següent desglossament: 
 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

150,00 x 3,60 % 
5,40 € 

TOTAL  5,40 € 

 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

 
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/578. INTERESSADA: M.O.S. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 31 de maig de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/2017 per M.O.S on comunica les obres consistents en repicar, 
arrebossar i pintar tancaments exteriors del habitatge i substituir portes i finestres 
exteriors al C/XXXXXX XXX XX, X de l’Aldea. 
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Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 11/06/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per XXXXX XXXXX XXXX on comunica les obres consistents en 
repicar, arrebossar i pintar tancaments exteriors del habitatge i substituir portes i 
finestres exteriors al C/XXXXX XX XXX, X de l’Aldea i comunicar que per part dels 
serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva 
petició: 
 
“Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en repicar , arrebossar i 
pintar tancaments exteriors del habitatge i substituir portes i finestres exteriors. 
Sol·licitant:   M.O.S 
Registre entrada:  2018/2017 – 2018/2052 
Emplaçament:  Carrer XXXXX XXXX XXXX, 3 
Expedient:  2018/578 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 1 de juny de 2018 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: 
La comunicació de les obres es sol·licita en data 31 de maig de 2018 amb RGE 
2018/2017 i en data 4 de Juny de 2018 i RGE 2018/2052, la mateixa sol·licitant aporta 
descripció mes detallada de les obres.  
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 

1. 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 
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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 al carrer XXXXX XXX XXX, X de L’Aldea i consistents en repicar, 
arrebossar i pintar tancaments exteriors del habitatge i substituir portes i finestres 
exteriors, 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 10.000,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

10.000,00 x 3,60 % 
360,00 € 

TOTAL  360,00 € 

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

 
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 360,00€ 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) 

10.000,00 x 3,60 % 
360,00 € 

TOTAL  360,00 € 

 
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. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA 
URBANÍSTICA D’OBRES MENORS. EXP.: 2018/338. INTERESSAT: D.T.V.B. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  

“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 3 d'abril de 2018 amb 
Registre general d'Entrada 2018/1206: 
 

EXP NOM I COGNOMS SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2018/338    D.T.V.B. Polígon XX 
parcel·la 
XXX 

Rehabilitació 
i millora 
habitatge 

52,00€ 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 
13/06/2018, 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 D.T.V.B. la llicència necessària per a efectuar les obres 
consistents en el canvi de tres finestres, la porta d’accés principal, l’enrajolament del 
menjador i de la cuina, i la col·locació d’un cel-ras interior continu amb materials tipus 
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“Pladur”, en la construcció existent al polígon XXX, parcel·la XXX, 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 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 52,00€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 

BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

1.000,00 x 3,60 % 36,00 € 

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

1.000,00 x 1,20 % 12,00 € * 

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

 
16,00 € 
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TOTAL  52,00 € 

 
 
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 1.000,00 1,50 €  

 Total Residus   1,50 €  

 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. 

• 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. 

 
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. 
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2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD DE LLICÈNCIA D’ACTIVITAT RECREATIVA 
MUSICAL DE CARÀCTER EXTRAORDINARI “MITICS FESTIVAL SANT JOAN 
2018”. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“Número d’expedient: 2018/475 
 
Assumpte: Llicència d’activitat recreativa musical de caràcter extraordinari “Mítics 
Festival Sant Joan 2018”. 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1. En data 19 d’abril de 2018 ha tingut entrada en el Registre general núm. 

2018/1464 una sol·licitud de llicència per a l’activitat recreativa musical “Mítics 
Festival Sant Joan 2018” amb caràcter extraordinari a les instal·lacions 
emplaçades a la Carretera Tortosa-l’Aldea km 11’5 d’aquest municipi, 
presentada per la Sra. Maria Gilabert Gallego, en representació de Masia Pla 
dels Catalans SL adjuntant a dita sol·licitud, la següent documentació: 
 

- Memòria sotmesa a règim d'autorització de l'espectacle públic musical de 
caràcter extraordinari, redactada per l'enginyer tècnic industrial, Efrén Borràs 
Hetzler, en data 03.04.2018. 

- Declaració responsable de coincidència entre el suport electrònic i el paper. 
 

1.2. En data 8 de maig de 2018 (registres de sortides números 1279, 1281, 1284 i 
1286) l’Ajuntament va sol·licitar els informes preceptius d’acord amb l’article 114 del 
Decret 112/2010, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives, que són els següents: Prevenció d’Incendis de la Regió d’Emergències de 
les Terres de l’Ebre, Responsable de Protecció Civil a les Terres de l’Ebre, Direcció 
General de Policia a Tortosa i Servei Català de Trànsit. 
 
1.3. En data 15 de maig de 2018 registre general d’entrada núm. 2018/1822, es va 
rebre informe emès pel Responsable de Protecció Civil a les Terres de l’Ebre, en el 
que comunica que l’activitat no s’inclou a l’Annex I.A del Decret 30/2015, de 3 de març, 
pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures (en endavant Decret 
30/2015). I va comunicar que correspon a l’Ajuntament determinar si l’activitat s’inclou 
a l’annex I.B.f.1) de l’esmentat Decret. 
 
1.4. En data 22 de maig de 2018 registre general d’entrada núm. 2018/1881, es va 
rebre informe emès de Prevenció d’Incendis de la Regió d’Emergències de les Terres 
de l’Ebre, amb caràcter favorable condicionat al compliment de les mesures de 
seguretat que s’especificaran a la part resolutiva del present acord. 
 
1.5. En data 28 de maig de 2018 registre general d’entrada núm. 1967, des del Servei 
Territorial de Trànsit de Tarragona van comunicar que aquest Servei havia tramés la 
sol·licitud d'informe als Serveis Territorials del Departament d'Interior a Tarragona per 
tractar-se, segons el cap de la secció de Seguretat Viària a Tarragona, Xavier Navarro 
i Benete, d'un tema de la seva competència. 
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1.6. En data 29 de maig de 2018 registre general d’entrada núm. 2018/1979, es va 
rebre informe emès per la Direcció General de Policia, favorable condicionat al 
compliment de les condicions que es recullen a la part resolutiva del present acord. 
 
1.7. En data 7 de juny de 2018, la tècnica del Servei d’Assistència Municipal de la 
Diputació de Tarragona, va emetre informe en el que posava de manifest que la 
documentació aportada per la interessada era insuficient ja que mancava la declaració 
responsable de la persona organitzadora on fes constar el compromís de contractació 
d’una pòlissa de responsabilitat civil. 
 
1.8 En data 12 de juny de 2018 registre general d’entrada núm. 2018/2208 el titular ha 
aportat la declaració responsable on consta el compromís de contractació d’una 
d’assegurança de responsabilitat civil. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. Els espectacles musicals estan dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, del 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (en 
endavant LEPAR) i del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives (en endavant REPAR). 
 
2.2. Les activitats complementaries d'acampada, tallers i jocs aquàtics  que es 
preveuen realitzar durant la celebració del "Mítics Festival Sant Joan 2018" no 
s'inclouen dins l'àmbit d'aplicació de la LEPAR. 
 
2.3. D’acord amb l’article 42.1 de la LEPAR, els espectacles públics i les activitats 
recreatives de caràcter extraordinari són les que es duen a terme esporàdicament en 
establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat 
diferent de la que es pretén fer, o en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no 
tenir la condició d’establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen 
les condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o les activitats. 
 
2.4. D’acord amb l’article 42.2 de la LEPAR i l’article 109 del REPAR, les activitats 
recreatives de caràcter extraordinari estan sotmeses a autorització de la Generalitat, 
llevat que es duguin a terme en municipis de més de 50.000 habitants o que es duguin 
a terme amb motiu de festes i revetlles populars. En aquests casos, estan sotmesos a 
llicència municipal. 
 
2.5. L’activitat haurà de donar compliment als requisits i obligacions que s’estableixen 
al títol II del REPAR i a la següent normativa: 
 

- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis (en endavant Llei 3/2010) 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a 
la protecció del medi nocturn. 

- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica (en 
endavant Decret 176/2009). 
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- Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris 
dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu 
Reglament. 

 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les competències delegades per l’Alcaldia a aquest òrgan mitjançant el Decret de 
l’Alcaldia 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Atorgar a la Masia Pla dels Catalans SL, representada per la senyora Maria 
Gilabert Gallego la llicència per a les activitats recreatives musicals amb caràcter 
extraordinari següents: 
 

- Mítics Festival: espectacle amb música en directe i actuacions de Dj's, que es 
celebrarà el dia 23.06.2018, de les 19:00 hores fins les 8:00 hores del dia 
24.06.2018, amb un nombre previst d'assistents de 1.999 persones i un accés 
restringit a majors de 18 anys. Els espectacles musicals s'organitzaran en tres 
espais oberts al públic, l'Espai San Miguel, la Carpa i la plaça de bous, dins el 
recinte de la Masia Pla dels Catalans. Es preveu la realització de les següents 
activitats complementàries: servei de menjar i begudes, zones de relax, 
aparcament i acampada al mateix recinte. 
 
- Mítics Family: espectacle musical, amb actuacions de Dj's que es celebrarà el 
dia 24.06.2018, de les 12:00 hores fins les 22:00 hores, amb un nombre previst 
d'assistents de 400 persones i un accés obert a totes les edats. Les activitats 
previstes s'emplaçaran dins el recinte de la Masia del Pla dels Catalans. Les 
activitats complementàries que es preveuen realitzar són: tallers i jocs infantils, 
activitats aquàtiques i servei de menjar i begudes. 

 
Les activitats es duran a terme amb subjecció als requeriments i condicions que 
tot seguit s’especifiquen: 
 
1.- Caldrà atendre les condicions recollides a l'informe emès per la Direcció General de 
la Policia del Departament d’Interior de data 22/05/2018 i tramès per registre general 
d’entrada núm. 2018/1979 i que són les següents, en matèria de trànsit: 
 
-Tenint present la possible afectació a la circulació a la C-42, cal garantir que el control 
d’accés al recinte indicat es farà de manera que l’afluència de trànsit en cap moment 
afecti la circulació de la carretera C-42. L’entrada al recinte haurà de ser fluida i àgil. El 
personal de suport caldrà que estigui equipat amb armilles reflectants. 
 
-Cal preveure que hi pot haver moments en els quals la circulació de vehicles i 
vianants poden compartir espais propers a la zona del festival, sobretot pel que fa a la 
rotonda de la C-42 que dóna accés a l’esdeveniment i la via de servei utilitzada per al 
desplaçament dels vehicles, tant d’arribada com de sortida. Atenent aquesta possible 
incidència, cal que l’organització tingui previst personal per garantir la seguretat dels 
assistents. Aquests personal caldrà que vagi equipat amb armilles reflectants. 
 

mailto:ajuntament@laldea.cat


 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  24 

-Caldrà controlar la confluència de diferents tipus de vehicles (autocars, turismes...), la 
qual cosa pot afectar la circulació viària. L’entrada habilitada per als autocars està 
relativament propera a la C-42. L’organització ha de vetllar perquè aquest fet no suposi 
cap problema de circulació ni risc per als assistents a l’acte. 
 
-Caldrà garantir que els serveis d’emergència puguin circular en tot moment per la via 
de servei que serà utilitzada com a via d’arribada i sortida de l’esdeveniment. 
-Prop de la zona habilitada per a l’estacionament de vehicles hi ha un pas de nivell 
sense barreres (via del tren). Aquest fet pot suposar un risc. Caldria impedir físicament 
que els vehicles puguin circular en direcció a les vies del tren. En cas de necessitat 
aquest impediment físic ha de poder ser modificat de manera àgil per part dels 
membres de l’organització. 
 
2.- Caldrà atendre les condicions recollides a l'informe emès per la Prevenció 
d’Incendis de la Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre, de data 16/05/2018 i 
tramès per registre general d’entrada núm. 2018/1881 i que són les següents: 
 
a) El promotor haurà de vetllar per no superar l’aforament en els següents recintes: 
aforament total del recinte: 1.999 persones; aforament del menjador: 141 persones i 
aforament de la plaça de braus: 838 persones. 
 
b) Garantir la reserva d’aigua de 120m³, entre la piscina i la bassa de reg. 
 
3.- Caldrà atendre el compliment de les condicions següents, derivades de l’informe 
del SAM de la Diputació de Tarragona de data 7 de juny de 2018. 
 
-Abans de l'inici dels espectacles i durant el seu desenvolupament s'ha de disposar de: 

✓ Un servei d'ambulància amb dos tècnics, un DEA per al Mítics Festival 
i farmacioles complertes per a tots els espectacles. 

✓ Una persona responsable del control de l'aforament. 
✓ Cinc controladors d'accés identificats amb el distintiu visible per al 

Mítics Festival i dos controladors d'accés per al Mítics Family. 
✓ Tres vigilants de seguretat per al Mítics Festival. 

 
-Per al correcte funcionament dels espectacles es requereix el següent: 

✓ Disposar de 14 cabines dotades de wàter i lavabo dins el recinte de la 
Masia Pla dels Catalans i l'accés als lavabos accessibles dels 
establiments de restauració existents dins el recinte. 

✓ Rètols a l'entrada del recinte advertint de: l'accés restringit a majors 
de 18 anys per al Mítics Festival i la superació dels 90 dbA en les 
actuacions musicals. 

✓ Cartells que indiquen els accessos als serveis higiènics i serveis 
sanitaris i els senyals necessaris per garantir la seguretat i prevenció 
en matèria d'incendis.  

 
-La persona organitzadora ha de disposar, prèviament a l’inici dels espectacles, dels 
certificats d’instal·lació del limitador de so amb registrador i de la certificació tècnica i/o 
acta de control de l'estructura metàl·lica exterior (carpa) i de l'escenari. 
 
-La persona organitzadora ha de disposar d'un pla d'emergència del recinte i haurà 
d’assumir, en cas de produir-se una emergència en l’àmbit de la protecció civil, les 
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tasques d’autoprotecció interior, evacuació i seguretat, d’acord amb les previsions de 
l'esmentat pla. 
 
-La persona organitzadora vetllarà pel compliment de les mesures i condicions 
establertes als informes preceptius i la normativa vigent d'aplicació. 
 
Segon.- S’adverteix a la persona organitzadora del “Mítics Festival Sant Joan 2018” 
que la llicència municipal atorgada és, EXCLUSIVAMENT, per als espectacles 
musicals i no inclou les activitats complementàries (acampada, tallers, jocs aquàtics, 
etc...) que es preveuen realitzar en aquesta celebració i que es contemplen a la 
memòria tècnica, les quals es realitzaran sota la seva exclusiva responsabilitat. 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades juntament amb còpia del 
tots els informes emesos per la Prevenció d’Incendis de la Regió d’Emergències de les 
Terres de l’Ebre, Responsable de Protecció Civil a les Terres de l’Ebre i Direcció 
General de Policia.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

 
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL 
CAMÍ LLIGALLO DE LES VELES I EL CAMÍ DE VAQUER 1 DE L’ALDEA. EXP. 
2018/455 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“En data 12 de juny de 2018 l’empresa Construccions 3G S.A, mitjançant registre 
general d’entrada núm. 2018/2197, ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de les 
obres  consistents en l’arranjament dels camins municipals anomenats camí Lligallo de 
les Veles i camí de Vaquer 1 de l’Aldea, atès que l’Ajuntament per acord de Junta de 
Govern Local adoptat en data 2 de juny de 2018 va adjudicar a dita empresa el 
contracte menor d’aquestes obres. 
 
En data 13 de juny de 2018 es va adoptar el Decret de l’Alcaldia núm. 2018/230 pel 
qual es va designar el Sr. Ramon Monteso Gallego com a coordinador de seguretat i 
salut en l’execució de les obres enunciades anteriorment. 
 
En data 14 de juny de 2018 el Sr. Ramon Monteso Gallego ha signat l’acta favorable a 
l’aprovació de dit Pla. 
 
Atès el previst al RD1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixin disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències conferida per l’Alcalde per Decret de l’Alcaldia 
núm.47/2015 de data 2 de juliol, 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball referent a les obres d’arranjament  
dels camins municipals anomenats camí Lligallo de les Veles i camí de Vaquer 1 de 
l’Aldea, adjudicades a l’empresa Construccions 3G S.A. 
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2.- Notificar aquest acord  a l’empresa Construccions 3G S.A.  i al coordinador de 
seguretat i salut, Sr. Ramon Monteso Gallego.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.9.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
MENOR D’OBRES PER A L’OBERTURA DEL CAMÍ D’ACCÉS A L’ESCOLA 21 
D’ABRIL . EXP. NÚM. 2018/450. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“La Junta de Govern Local en sessió de data 20 d’abril de 2018 va aprovar inicialment 
el projecte simplificat per a l’obertura d’un camí d’accés a l’escola 21 d’Abril, quin 
pressupost d’execució es contempla en 9.868,89 € (IVA exclòs). 
 
Durant el tràmit d’informació pública d’aquest projecte no s’han presentat al·legacions, 
sent procedent doncs l’aprovació definitiva d’aquest projecte. 
 
Per part de l’Ajuntament s’ha sol·licitat pressupost a diferents empreses, atenent al 
projecte aprovat inicialment, el qual no s’ha modificat, resultant que han presentat 
oferta les empreses següents: 
 

- COSINFO SL, mitjançant RE 2018/1939, de data 25/05/2018 i per un import de 
8.400,00 euros, sense IVA. 

- CONSTRUCCIONES 3G S.A, mitjançant RE 2018/2006, de data 30/05/2018 i 
per un import de 6.407,00 euros, sense IVA. 

- REGIMOVI SL, mitjançant RE 2018/2007, de data 30/05/2018 i per un import 
de 9.000,00 euros, sense IVA. 

- COVAN OBRES PÚBLIQUES, S.L mitjançant RE 2018/2132, de data 
07/06/2018 i per un import de 8.706,52 euros, sense IVA. 

 
En data 13 de juny de 2018, el tècnic municipal ha emès informe en relació als 
pressupostos indicats, i ha informat que l’oferta més econòmica per a l’Ajuntament és 
la presentada per l’empresa CONTRUCCIONES 3G S.A, si bé la mateixa està incursa 
en baixa temerària en base a les previsions contingudes a l’art. 85.4 del RD 
1098/2001, de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. 
 
En data 14 de juny de 2018 l’empresa CONTRUCCIONES 3G S.A, ha justificat la seva 
baixa (RE 2018/2265). En aquesta mateixa data, el tècnic municipal ha informat en 
sentit favorable la justificació presentada per dita empresa. 
 
En data 14 de juny de 2018 s’ha emès un informe de secretaria-intervenció i del tècnic 
municipal, en el qual es fa constar que l’empresa CONSTRUCCIONES 3G S.A, no 
resulta afectada per les limitacions de l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre 
de Contractes del Sector Públic, tot tenint en compte els informes núm. 41/2017 i 
42/2017 de la Junta  Consultiva de Contractació Pública de l’Estat. 
 
Atès que per l’import d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un contracte 
menor d’obres, de conformitat amb el previst en els arts. 13 i 118  de la Llei  9/2017, de 
9 de novembre, de contractes del sector públic. 
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Atès l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 1532/60906 
per atendre les obligacions econòmiques derivades de la contractació projectada. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local, en base a les 
delegacions conferides per l’Alcaldia en el Decret 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONES 3G S.A, el contracte menor d’obres 
consistents en l’obertura d’un camí per accedir a l’escola “21 d’Abril”, segons el 
projecte aprovat per la Junta de Govern Local en data 20 d’abril de 2018 i per un 
import de 6.407,00 €. (IVA exclòs), resultant un import total de 7.752,00 €. 
 
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 1532/60906. 
 
3.- Indicar a l’empresa adjudicatària que amb caràcter previ a l’inici de les obres haurà 
de presentar el corresponent pla de seguretat i salut en les obres. 
 
4.- Notificar aquest acord a l’empresa CONSTRUCCIONES 3G S.A,  així com a la 
resta d’empreses que han presentat oferta i traslladar-lo als serveis tècnics municipals 
així com al servei d’intervenció de l’Ajuntament.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

 
2.2.10.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
MENOR D’OBRES PER A L’ARRANJAMENT I MILLORA DE L’ESPLANADA DE 
L’ANTIGA ESTACIÓ DE RENFE DE L’ALDEA. EXP. NÚM. 2018/445. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“La Junta de Govern Local en sessió de data 20 d’abril de 2018 va aprovar inicialment 
el projecte simplificat per a l’execució de les obres consistents en l’arranjament i 
millora de l’esplanada de l’antiga estació de Renfe de l’Aldea, quin pressupost 
d’execució es contempla en 15.914,68 € (IVA exclòs). 
 
Durant el tràmit d’informació pública d’aquest projecte no s’han presentat al·legacions, 
sent procedent doncs l’aprovació definitiva d’aquest projecte. 
 
Per part de l’Ajuntament s’ha sol·licitat pressupost a diferents empreses, atenent al 
projecte aprovat inicialment, i el qual no s’ha modificat, resultant que han presentat 
oferta les empreses següents: 
 

- COSINFO SL, mitjançant RE 2018/1938, de data 25/05/2018 i per un import de 
14.670,00  euros, sense IVA. 

- CONSTRUCCIONES 3G S.A, mitjançant RE 2018/2006, de data 30/05/2018 i 
per un import de 13.447,21  euros, sense IVA. 

- REGIMOVI S.L mitjançant RE 2018/2007, de data 30/05/2018 i per un import 
de 15.100,00 euros, sense IVA. 

 
En data 13 de juny de 2018, el tècnic municipal ha emès informe en relació als 
pressupostos indicats, i ha informat que l’oferta més econòmica per a l’Ajuntament és 
la presentada per l’empresa CONTRUCCIONES 3G S.A,. 
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En data 14 de juny de 2018 s’ha emès un informe de secretaria-intervenció i del tècnic 
municipal, en el qual es fa constar que l’empresa CONSTRUCCIONES 3G S.A, no 
resulta afectada per les limitacions de l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre 
de Contractes del Sector Públic, tot tenint en compte els informes núm. 41/2017 i 
42/2017 de la Junta  Consultiva de Contractació Pública de l’Estat. 
 
En data 14 de juny de 2018, l’Ajuntament ha rebut una autorització d’ADIF per a 
l’ocupació i execució de les obres indicades, atès que a data actual encara no s’ha 
procedit a la signatura de l’acta de pagament i d’ocupació dels terrenys expropiats per 
l’Ajuntament a ADIF, en virtut de l’exp. 2017/835. 
 
Atès que per l’import d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un contracte 
menor d’obres, de conformitat amb el previst en els arts. 13 i118  de la Llei  9/2017, de 
9 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Atès l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 459/61907 per 
atendre les obligacions econòmiques derivades de la contractació projectada. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local, en base a les 
delegacions conferides per l’Alcaldia en el Decret 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONES 3G S.A,  el contracte menor d’obres 
consistents en l’arranjament i millora de l’esplanada de l’antiga estació de Renfe de 
l’Aldea, segons el projecte aprovat per la Junta de Govern Local en data 20 d’abril de 
2018 i, per un import de 13.447,21€. (IVA exclòs), resultant un import total de 
16.271,12 €. 
 
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 459/61907. 
 
3.- Indicar a l’empresa adjudicatària que amb caràcter previ a l’inici de les obres haurà 
de presentar el corresponent pla de seguretat i salut en les obres. 
 
4.- Notificar aquest acord a l’empresa CONSTRUCCIONES 3G S.A,  així com a la 
resta d’empreses que han presentat oferta i traslladar-lo als serveis tècnics municipals 
així com al servei d’intervenció de l’Ajuntament, i a ADIF.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
3.- PROPOSTES URGENTS 
 
L’Alcalde exposa que és urgent que per part de la Junta de Govern Local es procedeixi 
a l’aprovació dels padrons anual de 2018 referent a les taxes municipals 
d’escombraries, guals i nínxols, atenent al calendari fiscal publicat en el BOP de data 
19 de febrer, i per tal que Base Gestió –d’Ingressos de la Diputació de Tarragona, 
pugui efectuar la recaptació d’aquets tributs en el període establert. 
 
S’aprova per UNANIMITAT de tots els assistents el caràcter urgent de la proposta. 
Seguidament l’Alcalde dóna compte als assistents de la següent proposta d’acord: 
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3.1 PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS PADRONS MUNICIPALS DE LES TAXES 
D’ESCOMBRARIES, GUALS I NÍNXOLS CORRESPONENTS A L’ANY 2018. 
 
“Atès que s’ha format el padró corresponent a l’any 2018 respecte a la taxa municipal 
d’escombraries, guals i nínxols regulada a les ordenances fiscals núm. 10, 14 i 12 
respectivament. 
 
Atès l’anunci publicat en el BOP de Tarragona de data 19 de febrer de 2018, núm. 35 
referent al calendari fiscal i anunci de cobrament any 2018. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar el padró corresponent a la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans corresponents a l’any 2018 el qual ascendeix a 
un import de 150.425 euros. 
 
2n.- Aprovar el padró corresponent a la taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega  de 
mercaderies de qualsevol mena corresponents a l’any 2018 el qual ascendeix a un 
import de 15.961,11 euros. 
 
3r.- Aprovar el padró corresponent a la taxa per prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local corresponents a 
l’any 2018 el qual ascendeix a un import de 10.664 euros. 
 
4t.- Exposar al públic dit padró per un termini d’un mes, de conformitat i amb els 
termes de  l’anunci de BASE.- Gestió d’Ingressos publicat en el BOP de Tarragona 
núm. 35 de data 19 de febrer de 2018. 
 
5è.- Notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE.- Gestió d’Ingressos així 
com al servei municipal encarregat de la confecció de dit padró.” 
  
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 16:15 hores del dia 15 de juny de 2018, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 29 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Interventora 
 
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré 
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