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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 15  
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 3 DE 
JULIOL DE 2018. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINARIA  
CONVOCATÒRIA: 1a 
DATA: 3 de juliol de 2018 
  
A L’Aldea, quan són les 16:00 hores, del dia 3 de juliol 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 extraordinària 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 15 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 15 de 
juny de 2018 que els hi van ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, 
queda aprovada per unanimitat l’esborrany de referència.  
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme 

 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DEVOLUCIÓ D’UNA FIANÇA DE RESIDUS. 
EXP. 2017/528. INTERESSAT: V.B.M 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
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“Atès que V.B.M ha sol·licitat la devolució de la fiança de residus de la llicència d’obres 
núm. 2017/528 de les obres menors per construcció d’una tanca al polígon XXX 
parcel·la XXX de l’Aldea. 

Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals emès en data 15/06/2018 
i secretaria intervenció emès en data 19/06/2018. 

Vist el que disposen els arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’art 9 de l’Ordenança Municipal 
de la Gestió dels Residus de la Construcció. 

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 de data 2 de juliol de 2015. 

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:  

PRIMER.- Retornar a V.B.M, la fiança dipositada de la llicència d’obres núm. 
2017/528, per un import total de 150,00€. 

SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents. 

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/632. INTERESSADA: E.B.L. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 13 de juny de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/2242 per E.B.L on comunica les obres consistents en canviar 
banyera per plat de dutxa, arrebossar i pintar el perímetre de la dutxa retirar bidet i 
col·locar fals sostre de fusta al bany ubicada al C/Sant XXXXXX, XX X X X, 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 15/06/2018, 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 E.B.L on comunica les obres consistents en canviar banyera per 
plat de dutxa, arrebossar i pintar el perímetre de la dutxa retirar bidet i col·locar fals 
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sostre de fusta al bany ubicada al C/Sant XXXXX, XX X XX 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 canviar 
banyera per plat de dutxa, arrebossat i pintat del 
perímetre de la dutxa retirar bidet i col·locació de fals 
sostre de fusta al bany.  

Sol·licitant:  E.B.L 
Registre entrada:  2018/2242 
Emplaçament:   Carrer Sant XXXXX, XX X, XX-X 
Expedient:   2018/632 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 13 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 
extensiva Clau 2A segons les actuals Normes Subsidiàries del municipi de 
l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el Text Refós de les 
NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre 
amb data 6 d’abril de 2005 (art. 89 i següents NSPM), Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de l’Aldea, Text Refós aprovat definitivament per la CUTE el 27 
de maig de 2010 i publicades al DOGC en data 27 de setembre de 2010 i altres 
obrants en aquest Ajuntament. 

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es 
porten a terme al carrer Sant XXXXXX, XX X XX-X de L’Aldea i consistents en canviar 
banyera per plat de dutxa, arrebossat i pintat del perímetre de la dutxa, retirar bidet i 
col·locació de fals sostre de fusta 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.  

•  
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3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el 
càlcul: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 750,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

750,00 x 3,60 % 
27,00 € 

TOTAL  27,00 € 

 
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 27,00€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

750,00 x 3,60 % 
27,00 € 

TOTAL  27,00 € 

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

 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES 
MAJORS. EXP.: 2018/648. INTERESSAT: J.R.B.G. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 12 de juny de 2018 amb 
Registre general d'Entrada 2018/2214: 
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EXP NOM I 

COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 

LIQUIDACIÓ 

TOTAL 

FIANCES 

2018/648    J.R.B.G.  C/XXXXX, 

XX 

Instal·lació d’un 

elevador 

hidràulic 

1.074,24€ 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 del tècnic municipal Jordi Gas Forès de data 
19/06/2018 i l’informe jurídic de data 26/06/2018, 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. J.R.B.G.la llicència necessària per a efectuar les obres 
d’instal·lació d’un elevador hidràulic en edifici existent al  C/XXXX, XX de l’Aldea, amb 
estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s’escau. 
 
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense 
necessitat de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre 
que la llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del 
projecte autoritzat i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb 
l’article 76 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial 
del projecte quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del 
RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el 
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. 
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser 
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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 1.074,24€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 

BASE IMPOSABLE 

I TIPUS % 

APLICABLE 

IMPORTS 

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

núm. 8) 
21.228,78  x 3,60 % 764,24 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 

de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 
21.228,78  x 1,20 % 254,74 €(*)  

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 

Núm. 5) 

 
310,00 € 

TOTAL  1.074,24 € 

 

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

 FIANCES     

 Descripció m³/Tones € Quota a 
pagar 

 

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

 
Tm 

 
€/Tona 

  

 Residus d’enderroc en rehabilitació - 11€/Tona - €  

 Residus de construcció/rehabilitació 7,50 11€/Tona 82,50 €  

 Total Residus   82,50 €  
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 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. 

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

 
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. 

2.1.4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’UN PROJECTE D’OBRES PER A 
L’ARRANJAMENT DEL “CAMÍ DE LA SÈQUIA MARE”. NÚM. D’EXP. 2018/692. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
  
“Per part dels Serveis Tècnics municipals s’ha redactat un projecte d’obres per arranjar 
el camí municipal conegut amb el nom de “Camí de la Sèquia Mare”. La necessitat 
d’executar aquestes obres ve donada pel mal estat en que es troba aquest camí. De 
fet en data 25 d’octubre de 2017, l’Ajuntament de l’Aldea ja va aprovar una memòria 
valorada que feia una  descripció de quines obres s’havien d’executar i les avaluava 
econòmicament. Aquesta memòria va servir per poder sol·licitar  una subvenció davant 
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya l’any 2017,  i que ha estat concedida per import de 48.033,90 
€.  
 
Ara, en aquest moments es considera convenient tramitar i aprovar un projecte de les 
referides obres per poder procedir a la contractació de les mateixes, per això els 
serveis tècnics municipals han redactat un projecte simplificat d’obres, tenint en 
compte el previst a l’art. 232.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic amb relació amb l’art. 126 del Reglament de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
Vist que en data 26 de juny de 2018 es va emetre informe de secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
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1.- Aprovar inicialment el projecte d’obres  per a l’arranjament del camí municipal 
conegut amb el nom de “ Camí de la Sèquia Mare”, el qual preveu un pressupost 
d’execució d’obres de 40.652,78 €, 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.- Sotmetre el projecte d’obres per a l’arranjament del Camí de la Sèquia Mare, a 
informació pública pel període de 30 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, en la pàgina de transparència de l’Ajuntament i en l’e-tauler. 
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde perquè dugui a terme quantes actuacions siguin precises per 
la tramitació i execució del present acord.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

2.1.5.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA 
REFORMA DEL CASAL DE JOVES PER UBICAR-HI EL SERVEI DE BIBLIOTECA 
(EXP. 2018/206). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 21 de juny de 2018 l’empresa Cocerme XXI SL, mitjançant registre general 
d’entrada núm. 2018/2361, ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de les obres  
consistents en la reforma del Casal de Joves per ubicar-hi el servei de Biblioteca de 
l’Aldea, atès que l’Ajuntament per acord de Junta de Govern Local adoptat en data 17 
de maig de 2018 va adjudicar a dita empresa el contracte d’aquestes obres mitjançant 
procediment obert. 
 
En data 8 de juny de 2018 es va adoptar el Decret de l’Alcaldia núm. 2018/209 pel qual 
es va designar el Sr. Jordi Gas i Forès com a director d’execució i coordinador de 
seguretat i salut en l’execució de les obres enunciades anteriorment. 
 
En data 26 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. 
 
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 referent a les obres consistents en la reforma 
del Casal de Joves per ubicar-hi el servei de Biblioteca de l’Aldea, adjudicades a 
l’empresa Cocerme XXI SL. 
 
2.- Notificar aquest acord  a l’empresa Cocerme XXI SL i al coordinador de seguretat i 
salut, Sr. Jordi Gas i Forès.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/671. INTERESSADA: M.M.P.M 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 15 de juny de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/2290 per M.M.P.M on comunica les obres consistents en 
adequació de bany i paviment de l’habitatge per millorar l’accessibilitat ubicada al 
C/XXXX XXXX , 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 21/06/2018, 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 M.M.P.M on comunica les obres consistents en adequació de 
bany i paviment de l’habitatge per millorar l’accessibilitat ubicada al C/XXXX XXXX , 
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 

adequació de bany i paviment de l’habitatge per millorar 

l’accessibilitat de persones grans.  

Sol·licitant:  M.M.P.M 

Registre entrada:  2018/2290 

Emplaçament:   C/XXXX XXXX , XXX  

Expedient:   2018/671 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 21 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 
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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 al C/XXXX XXXX , XXX de L’Aldea i consistents en adequació de bany 
substituint banyera per plat de dutxa, i col·locació de paviment de 47 m2 de parquet a 
tot l’habitatge per millorar l’accessibilitat de persones grans, 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 4.785,66 €. 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

4.785,66 x 3,60 % 
172,28 € 

TOTAL  172,28 € 

 
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. 
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TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.  
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost 
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 172,28€ amb el 
següent desglossament: 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

4.785,66 x 3,60 % 
172,28 € 

TOTAL  172,28 € 

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

 
2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DELS 

FOCS D’ARTIFICI A CELEBRAR DINS LES FESTES MAJORS. EXP. 2018/703. 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 

 

“Per part de l’Ajuntament de l’Aldea s’ha procedit a la redacció del Pla d’Autoprotecció 

de l’acte dels focs d’artifici que ha de tenir lloc al municipi de l’Aldea el proper 18 

d’agost de 2018, dins la programació d’actes de les Festes Majors del poble. 

Atès que en data 1 de juny de 2018 s’ha emès INFORME FAVORABLE per part de la 

Tècnica del SAM de la Diputació de Tarragona a l’homologació del citat Pla esmentat. 

Atès els FONAMENTS DE DRET següents: 

-Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya. 
-Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’homologació i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
-Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles 
pirotècnics i cartutxeria. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 

PRIMER.- Procedir a l’homologació del Pla d’Autoprotecció de l’acte dels focs d’artifici 

a celebrar el dia 18 d’agost de 2018 al municipi de l’Aldea dins de les seves Festes 

Majors 2018. 

SEGON.- Les dades del Pla d’Autoprotecció que s’homologa són les següents: 

a) Dades generals: 
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Nom del promotor: Ajuntament de l’Aldea 
Emplaçament espectacle pirotècnic: L’activitat es portarà a terme en una zona 
situada al sud-est del nucli urbà, concretament en uns terrenys de 19.000 m2, que 
s’ubiquen entre l’estadi municipal de futbol, el pàrquing de festes i la urbanització 
Carvallo, que actualment té varis edificis construïts, i el canal nou de Camarles. 
Coordenades UTM de l’emplaçament: Els plànols detallats s’adjunten en el 
corresponent annex d’aquest PAU. (A), (B) 
Dades de contacte 24 hores: 638057197 Simon Falcó i Moreso – 638057200 Daniel 
Andreu i Falcó – 670585764 Juan Antoni Aguas Bedós. 
Nombre d’ocupants: 1.000 persones 
 
b) Dades de contacte en cas d’emergència, amb l’Ajuntament del municipi on 

s’ubica l’activitat: 

638057197 Simon Falcó i Moreso – 638057200 Daniel Andreu i Falcó – 670585764 

Juan Antoni Aguas Bedós. 

c) Dades sobre el risc de l’activitat: Segons les dades que obren dintre del PAU. 
Tipus de risc més significatiu de l’activitat. 
Vulnerabilitat de l’activitat. 
 
d) Accessibilitat: Segons les dades que obren dintre del PAU. 
Dades i informació rellevant sobre l’accés. 
Característiques dels accessos de vehicles a les façanes de l’establiment. 
Nombre de façanes accessibles a bombers. 
 
e) Dades sobre l’entorn: Segons les dades que obren dintre del PAU. 
 
f) Mitjans de prevenció, d’utilitat per als bombers: Segons les dades que obren 
dintre del PAU. 
Dades i plànols d’ubicació d’hidrants, columna seca, boques d’incendi 
equipades, dipòsit d’aigua i mitjans automàtics d’extinció d’incendis. 
 
g) Mitjans d’autoprotecció segons el que estableixi l’annex III: Segons les dades 
que obren dintre del PAU. 
h) Dades de les zones humides especialment vulnerables: Segons les dades que 
obren dintre del PAU. 
 
TERCER.- Trametre el Pla d’Autoprotecció homologat a través del registre electrònic, 

a la Direcció General competent en matèria de Protecció Civil. 

QUART.- Notificar aquest acord a la Guàrdia Municipal, al Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya i als Serveis Administratius encarregats de la tramitació 

d’aquest Pla.” 

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

2.2. Alcaldia 

 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ D’AJUDES MUNICIPALS PER 
AL FINANÇAMENT DE DESPESES D’ENSENYAMENT, CURS 2017-2018. 
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Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 21 de desembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
l’ordenança municipal reguladora de les bases que han de regir l’atorgament d’ajudes 
econòmiques per a l’adquisició de llibres i material escolar. 
 
Atès que en data 18 de gener de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona l’aprovació inicial de l’ordenança esmentada, la qual va quedar aprovada 
definitivament al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al 
públic (BOPT núm. 50, de data 15 de març de 2017). 
 
Atès que la Junta de Govern local de data 20 d’abril de 2018 va aprovar la 
convocatòria para l’atorgament d’ajudes econòmiques destinades al finançament de 
les despeses d’ensenyament per al curs 2017 – 2018 (BOPT núm. 84 de data 2 de 
maig de 2018). 
 
Vistes les sol·licituds presentades que consten incorporades a l’expedient núm. 
2018/389. 
 
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció, de data 18 de juny de 2018. 
 
Es PROPOSA l’adopció de l’acord següent: 
 

1. Concedir els següents ajuts per al curs 2017-18, dintre l’exercici pressupostari 
del 2018: 

 

NOM PARE / 
MARE 

DNI / NIE 
NOM 

FILL/A 
DATA 

NAIXEMENT 
IMPORT AJUT 

H.A. X829*** Y.E.K. 31/10/2012 60 € 

H.A. X829*** W.E.K. 23/05/2014 60 € 

I.N.E. 4782*** V.B.N. 14/09/2008 80 € 

I.N.E. 4782*** L.B.N. 28/08/2010 80 € 

K.O. X938*** H.O. 11/06/2008 80 € 

K.O. X938*** H.O. 25/08/2009 80 € 

K.O. X938*** M.O. 13/10/2010 80 € 

K.O. X938*** A.O. 24/10/2012 80 € 

F.A.A. 5260*** N.C.A. 26/09/2005 60 € 

F.A.A. 5260*** M.C.A. 17/04/2010 60 € 

F.I. X755*** I.A.I. 05/01/2001 80 € 

F.I. X755*** N.A.I. 04/10/2005 80 € 

F.I. X755*** A.A.I. 11/11/2008 80 € 

D.T.V.B. 4762*** N.T.V.S. 12/12/2007 60 € 

A.S. X647*** S.S. 07/04/2011 60 € 

K.T. X628*** L.M.T. 04/04/2000 80 € 

K.T. X628*** O.M.T. 16/05/2001 80 € 

K.T. X628*** W.M.T. 18/06/2006 80 € 

K.T. X628*** M.M.T. 21/05/2010 80 € 

E.S.G. 5260*** G.B.S. 08/06/2009 60 € 
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E.S.G. 5260*** T.B.S. 20/11/2011 60 € 

C.V.A. 4762*** I.G.V. 23/08/2009 80 € 

C.V.A. 4762*** N.N.V. 17/08/2015 80 € 

M.K. X404*** L.K. 11/05/2010 80 € 

M.K. X404*** S.K. 28/05/2012 80 € 

M.K. X404*** A.A.K. 27/08/2013 80 € 

J.C.R. 4762*** C.S.C. 07/06/2012 60 € 

M.P.R.A. 4093*** P.B.R. 16/05/2002 60 € 

M.P.R.A. 4093*** J.B.R. 26/04/2005 60 € 

C.E.H. X717*** A.B. 22/07/2013 60 € 

M.T. X463*** A.T. 05/07/2004 16,35 € 

M.T. X463*** I.T. 19/03/2008 80 € 

M.T. X463*** I.T. 09/07/2012 80 € 

F.R.M.V. 4747*** N.L.M.M. 07/04/2009 60 € 

M.C.L. 3992*** J.G.C. 10/02/2008 80 € 

M.C.L. 3992*** C.G.C. 21/10/2009 80 € 

M.C.L. 3992*** A.G.C. 26/09/2010 80 € 

D.D.V.R. 4762*** D.V.A. 02/09/2009 60 € 

D.D.V.R. 4762*** O.V.A. 15/09/2013 60 € 

R.B. X956*** A.E.H. 02/04/2001 80 € 

R.B. X956*** S.E.H. 17/03/2013 80 € 

M.A. X356*** M.S. 24/10/2004 80 € 

M.A. X356*** A.A. 28/09/2008 80 € 

M.A. X356*** I.A. 02/07/2013 80 € 

A.M. X688*** F.M. 02/02/2009 60 € 

A.M. X688*** M.M. 10/01/2012 60 € 

R.M. X850*** F.A.E.M. 30/08/2010 60 € 

J.M.M.M. 4093*** V.M.C. 02/05/2005 80 € 

J.M.M.M. 4093*** G.M.C. 14/06/2007 80 € 

J.P.R. 4762*** C.M.P. 08/09/2012 60 € 

J.P.R. 4762*** G.M.P. 20/03/2015 60 € 

I.Z. X585*** A.A.Z. 01/08/2012 60 € 

Z.R. X573*** M.B. 14/01/2011 60 € 

Z.R. X573*** Y.B. 25/09/2013 60 € 

S.H. X768*** Y.E.H. 22/10/2011 80 € 

S.H. X768*** N.E.H. 10/10/2007 80 € 

T.C.P. 7858*** L.N.C. 05/01/2013 60 € 

T.C.P. 7858*** P.N.C. 05/01/2013 60 € 

M.A. X422*** Y.A. 02/10/2013 60 € 

Z.C. X494*** I.C. 13/06/2012                  57,05 € 

Z.C. X494*** Y.C. 29/01/2010                  55,79 €  

Z.C. X494*** M.C. 21/09/2006 80 € 

A.C. X639*** L.C. 09/06/2008 80 € 

A.C. X639*** L.C. 05/07/2011 80 € 
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A.C. X639*** A.C. 11/11/2014 80 € 

N.I. X332*** M.A.N. 06/02/2008 80 € 

N.I. X332*** N.F. 17/09/2010 80 € 

A.C.B.G. 4762*** A.C.B. 21/09/2011 60 € 

A.C.B.G. 4762*** J.C.B. 26/08/2014 60 € 

Y.T. X238*** B.T. 19/03/2006 60 € 

Y.T. X238*** A.T. 21/07/2009 60 € 

S.A. X520*** M.A.S. 01/02/2003 60 € 

S.A. X520*** N.Z. 17/01/2007 60 € 

J.M.V. 4782*** N.B.M. 30/07/2013                  57,05 €  

S.P.R. 4762*** J.J.P. 24/12/2010 60 € 

S.P.R. 4762*** S.J.P. 28/07/2015 60 € 

A.A. X688*** A.A.O. 23/07/2009 60 € 

A.A. X688*** Y.A. 28/05/2013 60 € 

V.F.R. 5260*** G.M.F. 21/10/2005 60 € 

M.F.P. 5260*** J.V.F. 30/06/2000 60 € 

M.F.P. 5260*** X.V.F. 13/04/2004 60 € 

M.I. X688*** Z.M.I. 22/03/2012 80 € 

M.I. X688*** S.M.I. 20/08/2014 80 € 

H.I. Y444*** H.I. 12/02/2012 60 € 

G.F.P. 4093*** A.R.F. 15/08/2003 60 € 

G.F.P. 4093*** F.R.F. 02/07/2008 60 € 

S.B. X584*** A.G.B. 11/03/2005 80 € 

S.B. X584*** B.G.B. 05/11/2010 80 € 

L.G.P. 5260*** F.F.G. 15/05/2000 60 € 

L.G.P. 5260*** N.F.G. 12/11/2006 60 € 

M.T.R.F. 7858*** A.A.R. 08/11/2011 60 € 

M.T.R.F. 7858*** A.A.R. 22/11/2014 60 € 

J.C.E. 4093*** N.C.C. 23/09/2007 60 € 

J.C.E. 4093*** L.C.C. 11/08/2001 60 € 

L.G.M. 4762*** M.F.G. 21/11/2003 80 € 

L.G.M. 4762*** D.F.G. 21/07/2008 80 € 

L.G.M. 4762*** K.F.G. 29/10/2013 80 € 

A.A.Q. 4782*** I.B.A. 03/12/2011 60 € 

A.A.Q. 4782*** V.B.A. 05/10/2012 60 € 

S.F.P. 4782*** N.T.F. 25/03/2007 60 € 

S.F.P. 4782*** E.T.F. 09/03/2011 60 € 

P.C.R. 4782*** V.M.C. 26/08/2017 60 € 

M.R.A. 5260*** J.C.A. 22/09/2007 80 € 

M.R.A. 5260*** L.C.A. 01/03/2009 80 € 

S.V.V. 4762*** A.F.V. 30/07/2008 60 € 

S.V.V. 4762*** A.F.V. 01/01/2015 60 € 

 
2. Denegar la concessió de l’ajut a les següents famílies pel motiu indicat: 
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NOM PARE / 
MARE 

DNI / NIE 
NOM 

FILL/A 
DATA 

NAIXEMENT 
MOTIU DENEGACIÓ 

I.G.G. 5260*** P.G.P. 09/03/2014 Supera el llindar de renda 2017. 

M.E.C.C. 4093*** D.F.C. 22/11/2005 Supera el llindar de renda 2017. 

M.E.C.C. 4093*** I.F.C. 22/11/2005 Supera el llindar de renda 2017. 

M.E.C.C. 4093*** B.F.C. 22/11/2005 Supera el llindar de renda 2017. 

 
3. Acceptar la renúncia de: 

NOM PARE / 
MARE 

DNI / NIE 
NOM 

FILL/A 
DATA 

NAIXEMENT 
RENÚNCIA  

Y.T.F. 5260*** P.R.T. 22/07/2008 
RENÚNCIA - RGE 2018/2249 de data 

13/06/2018 

Y.T.F. 5260*** A.R.T. 29/10/2005 
RENÚNCIA - RGE 2018/2249 de data 

13/06/2018 

 
4. Assumir l’import d’aquestes despeses amb càrrec a l’aplicació 323/48011 del 

pressupost únic del 2018 de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 

5. Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin i signar 
quants documents facin falta, per a la plena executivitat d’aquest acord.” 

 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
MENOR DE SERVEI DE VIGILANCIA PER A LES FESTES MAJORS 2018. EXP. 
2018/701. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“Atès el pressupost presentat en data 20 de juny de 2018, reg. d’entrada 2018/2333 
per part de Òscar Reverté Margalef per al servei de vigilància per a les Festes Majors 
2018, el qual ascendeix a un import de 5.635,98€, IVA exclòs. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat 
amb Josep Maria Marín Pujadas contractacions menors amb càrrec al pressupost 
2018, 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 pressupostaria 338/22701 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor de serveis, segons es desprèn dels arts. 17 i 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 atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en el servei de vigilància per a 
les Festes Majors 2018, per un import 5.635,98€, IVA exclòs, més 1.183,56€ 
corresponent al 21% d’IVA, a favor de Òscar Reverté Margalef, segons la proposta 
econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2018/2333. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 6.819,54 euros amb càrrec a 
l’aplicació del pressupost municipal 338/22701. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
MENOR DE SERVEIS DE CÀTERING (DIADA DEL 50è ANIVERSARI DE LA UEA). 
EXP. 2018/699. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“Atès el pressupost presentat en data 11 de juny de 2018, reg. d’entrada 2018/2184 
per part de Jordi Curto Chiconia per a la servei de càtering per a la diada del 50è 
aniversari de la UEA, el qual ascendeix a un import de 6645,00€, IVA exclòs. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat 
amb Jordi Curto Chiconia contractacions menors amb càrrec al pressupost 2018, 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 pressupostaria 341/22609 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor de serveis, segons es desprèn dels arts. 17 i 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 atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en el servei de càtering per a 
la diada del 50è aniversari de la UEA, per un import 6645,00 €, IVA exclòs, més 
664,50€ corresponent al 21% d’IVA, a favor de Jordi Curto Chiconia, segons la 
proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2018/2184.  
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 7.309,50 euros amb càrrec a 
l’aplicació del pressupost municipal 341/22609. 
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3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
MENOR DE SERVEIS DE PROJECCIÓ DE PEL·LICULES DINTRE DEL 
PROGRAMA FEST’IU. EXP. 2018/658. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“Atès el pressupost presentat en data 19 de juny de 2018, reg. d’entrada 2018/2313 
per part de Josep Maria Marín Pujadas per a la projecció de diverses pel·lícules dintre 
del programa FEST’IU del municipi de l’Aldea, el qual ascendeix a un import de 
3.550,00 €, IVA exclòs. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat 
amb Josep Maria Marín Pujadas contractacions menors amb càrrec al pressupost 
2018, 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 pressupostaria 334/22625 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor de serveis, segons es desprèn dels arts. 17 i 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 atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en la projecció de diverses 
pel·lícules dintre del programa FEST’IU del municipi de l’Aldea, per un import 3.550€, 
IVA exclòs, més 745,50€ corresponent al 21% d’IVA, a favor de Josep Maria Marín 
Pujadas, segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. 
d’entrada núm. 2018/2313. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 4.295,50 euros amb càrrec a 
l’aplicació del pressupost municipal 334/22625. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MENOR PER AL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA FESTA DE FI D’ANY. EXP. 
2018/702. 
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Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:   
 
“Des de la Regidoria de Festes es va organitzar l’acte de la Festa de fi d’any de 2017, 
el qual va tenir lloc el passat dia 31 de desembre de 2017. 
 
Per poder dur a terme aquest acte va ser necessari el lloguer de material per a la 
Festa de fi d’any, per la qual cosa es va sol·licitar un pressupost a Fatsini, S.L, el qual 
ascendeix a 4.190,75 €, IVA exclòs, pressupost que es va presentar en data 26 
d’octubre de 2017 amb RE 2017/3179. Havent-se realitzat el subministrament de 
material per a la Festa de fi d’any pressupostat de forma satisfactòria per part de dit 
empresari per al dia indicat anteriorment. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 338/20303 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 el pressupost presentat per l’empresa Fatsini S.L per a  la contractació  
menor  consistent en el subministrament del material per a la Festa de fi d’any 2017, el 
qual ascendeix 4.190,75 €, al qual s’ha d’afegir el 21% IVA, resultant un import total de 
5.070,81€, i en conseqüència aprovar l’adjudicació d’aquesta contractació. 
 
2.- Autoritzar i disposar la despesa indicada per import de 4.389,88€.en càrrec a 
l’aplicació pressupostària 338/20303. 
 
3.-Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció i notificar-ho a 
l’adjudicatari.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA DEVOLUCIÓ PARCIAL DEL PREU 
DEL SERVEI DE CASAL D’ESTIU I PISCINA. EXP. 2018/705 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“Vista la sol·licitud presentada pel Sra. J.P.R amb número de RE 2018/2345 de data 
20 de juny de 2018 en la qual demana la devolució parcial del preu del servei de Casal 
d’Estiu i Piscina Municipal posa de manifest que per error va ingressar a l’Ajuntament 
de l’Aldea un import de 140 euros, corresponent a la inscripció del seu fill C.M.P pel 
primer torn del Casal d’estiu amb pack piscina.  

 
Atès que el preu del primer torn/usuari és de 70 euros és procedent la devolució de 
l’import ingressat en escreix, el qual és de 70 euros.  
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  ACORD, 

 
1r.- Efectuar la devolució parcial del preu del servei de Casal d’Estiu amb pack Piscina 
Municipal a la Sra. J.P.R que és de 70 €. 

 
2n.- Notificar l’acord als peticionaris i al servei d’intervenció, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA DEVOLUCIÓ PARCIAL DEL PREU 
DEL SERVEI DEL CURS DE PISCINA MUNICIPAL. EXP. 2018/706. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcalida:  
 
“Vista la sol·licitud presentada per la Sra. J.M.A amb número de RE 2017/2406 de data 
26 de juny de 2018 en la qual demana la devolució parcial del preu del servei de Curs 
de Piscina Municipal, temporada d’estiu 2018. 

 
Atès que s’ha comprovat que la Sra. J.M.A va inscriure al seu fill D.O.A pagant 10 € 
més per error, donat que pels dos torns havia de satisfer 60 euros i en va pagar 70 
euros.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  ACORD, 

 
1r.- Efectuar la devolució parcial del preu del servei de piscina municipal d’estiu 2018 a 
la Sra. J.M.A per import de 10 €. 
 
2n.- Notificar l’acord als peticionaris i al servei d’intervenció, als efectes oportuns. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.” 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 16:30 hores del dia 3 de juliol de 2018, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 20 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Interventora 
 
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré 
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