ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 16/21
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 18 D’AGOST
DE 2021.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 18 d’agost de 2021
A L’Aldea, quan són les 12:00 hores, del dia 18 d’agost de 2021, es reuneixen a la Sala
de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en els
termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, que
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, el Secretari Accidental.
ASSISTENTS
Presideix
Alcalde
Sr. Xavier Royo i Franch
Vocals
Sra. Irene Negre i Estorach
Sr. Josep Franch i Pellisé
Sr. José Caballé i Estorach
Secretari Accidental
Joan Rallo Ventura
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 6 D’AGOST
DE 2021.
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 6 d’agost de 2021
que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per
unanimitat l’esborrany de referència.
2. PROPOSTES
2.1. Urbanisme
2.1.1- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA
CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA
D’OBRES. INTERESSAT: M. M. P. (NÚM. EXP.: 2021/1027)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 9 de juliol de 2021, amb
Registre d'entrada núm. 2021/2848:
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EXP

INTERESSAT

SITUACIÓ

TIPUS
OBRA

TOTAL
LIQUIDACIÓ

2021/1027

M. M. P.

Carrer Clavell, XX
B

Obra menor

153,60 €

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 27
de maig de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret
núm. 216/2019 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Concedir a M. M. P. llicència d’obres menors per a la instal·lació de panell
fotovoltaic monoc, 144 cel. 4,65 KWP i equip monofàsic inversor de 6kw. Al carrer
Clavell, XX – B (Ref. Cadastral: 8329614BF9182G0001BF) de l’Aldea amb estricta
subjecció a les condicions que figuren a l’expedient.
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació i les prescripcions del serveis
tècnics, si s'escau.
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU.
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament,
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova..
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QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable 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 153,60 € amb el següent desglossament:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

IMPORTS

3.200,00 x 3,60

115,20 €

3.200,00 x 1,20

38,40 €

TOTAL

16,00 €
153,60 €

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

−
−
−

Previ l’inici de les obres, s’haurà d’aportar la documentació tècnica dels
elements a instal·lar, on s’acrediti la seva homologació.
L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat
i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i,
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys
o béns.
Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a un
cop notificada la llicència.
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.
Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril,
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya,
s’ha de portar abans de començar les obres el document d’acceptació d’un
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat. Finalitzades aquestes, 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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SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei
d'intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.2.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA D'OBRES
MAJORS. INTERESSAT: F. P. G. (NÚM. EXP. 2021/1060)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per Felip Carles Munné en nom i
representació de F. P. G. en data 19 de juliol de 2021 amb Registre general d’entrada
núm. 2021/2966:
EXP

INTERESSAT

2020/1060

F. P. G.

SITUACIÓ
Pol. X – Parc. XXX

TIPUS
OBRA

TOTAL
LIQUIDACIÓ

Major

1.777,73 €

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 de data 16 d’agost de 2021,
els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la
vigent normativa urbanística reguladora.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 216/2019, de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Concedir a F. P. G. la llicència d’obres majors per a la construcció de
magatzem agrícola per a maquinària i eines al Pol. X – Parc. XXX (Ref. Cadastral:
43184A009001640000ZQ), 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,
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que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat
i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de
13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte
quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU.
TERCER. Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament,
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les
actuacions, si no se’n sol·licita una de nova.
QUART. D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular
de la llicència urbanística.
CINQUÈ. Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un
import total de 1.777,73 € amb el següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art.
núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. Núm.
5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

IMPORTS

37.036.06 x 3,60 %

1.333,30 €

37.036,36 x 1,20 %

444,43 €

TOTAL

310,00 €
1.777,73 €

SISÈ. Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions:
1- Previ l’inici de les obres cal que s’aporti Projecte d’Execució, Full
d’assumeix de direcció d’obra, visat pel Col·legi professional i Estudi bàsic
de seguretat i salut.
2- Caldrà també aportar el full de designació de Coordinador de Seguretat en
fase d’execució d’obra.
3- 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.
4- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i,
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb
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5-

6-

7-

8-

la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys
o béns.
Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a un
cop notificada la llicència.
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.
Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril,
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya,
s’ha de portar abans de començar les obres el document d’acceptació d’un
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat. Finalitzades aquestes, 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.
Els terminis per l’execució de les obres, a efectes de la vigència o extinció per
caducitat de la llicència corresponent, seran d’un any per començar-les i tres
anys per acabar-les. En el ambdós supòsits els terminis s’han de comptar des
de la data de notificació al peticionari de l’atorgament de la llicència.
S’estableix la possibilitat d’una pròrroga d’ambdós terminis (de començament i
acabament de les obres), per la meitat de la seva durada respectivament,
sempre amb la prèvia petició per part del sol·licitant de la llicència abans dels
venciments del terminis assenyalats.

SETÈ. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei
d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA
CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA
D’OBRES. INTERESSADA: AGROAVI ESCURRIOLA, S.L. (NÚM. EXP.: 2021/1007)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 2 de juliol de 2021, amb
Registre d'entrada núm. 2021/2762:
EXP

INTERESSAT

SITUACIÓ

TIPUS
OBRA

TOTAL
LIQUIDACIÓ

2021/1007

Agroavi
Escurriola, S.L.

Pol. 13 – Parc. 42
(43184A013000420000ZY
43184A013000420001XU)

Obra
menor

129,60 €

Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis
tècnics municipals.
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Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 17
d’agost de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret
núm. 216/2019 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Concedir a Agroavi Escurriola, S.L. llicència d’obres per a la reparació de
goteres de la construcció ubicada al Polígon 13 – Parcel·la 42 (Ref. Cadastral:
43184A013000420000ZY – 43184A013000420001XU), de l’Aldea amb estricta
subjecció a les condicions que figuren a l’expedient.
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació i les prescripcions del serveis
tècnics, si s'escau.
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU.
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament,
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova..
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable 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 129,60 € amb el següent desglossament:
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BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

IMPORTS

2.700,00 x 3,60

97,20 €

2.700,00 x 1,20

32,40 €

TOTAL

16,00 €
129,60 €

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

−
−

L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat
i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
Les obres autoritzades únicament són per a reparació de la coberta
existent, en cap cas implicaran un augment de volum edificat.
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.
No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit.
Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i,
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys
o béns.
Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a un
cop notificada la llicència.
Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril,
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya,
s’ha de portar abans de començar les obres el document d’acceptació d’un
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat. Finalitzades aquestes, la
persona interessada presentarà a l’Ajuntament el certificat o document
acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació d’aquest document
donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents d’acord
amb la normativa vigent.

SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei
d'intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2. Alcaldia
2.2.1.- PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ
D’OFERTES EN L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ “ACTUACIÓ A UN PUNT
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D’ACCÉS AL MUNICIPI PER FACILITAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE I
L’EVACUACIÓ DE L’AIGUA DE PLUJA” (EXP. NÚM.: 2021/1122)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 6 d’agost de 2021 va
aprovat l’expedient de contractació de les obres “Actuació a un punt d’accés al municipi
per facilitar la mobilitat sostenible i l’evacuació de l’aigua de pluja”, mitjançant
procediment obert simplificat amb criteris d’adjudicació de caràcter automàtic.
Atès que el Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix que la presentació
d’ofertes es realitzarà en el termini de 20 dies naturals següents a la publicació de la
licitació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de l’Aldea.
Atès que aquesta licitació es va publicar al Perfil del Contractant en data 9 d’agost de
2021. En conseqüència, el termini per a la presentació de les ofertes finalitza el dia 30
d’agost de 2021.
Atès que per part d’aquest Ajuntament s’ha detectat la necessitat d’ampliar el termini per
a la presentació de les ofertes, en tant que la preparació de les ofertes s’hauria de dur
a terme al mes d’agost, durant el qual la majoria d’empreses duen a terme vacances, i
per tant, cap la possibilitat que es vegi limitat el número d’empreses licitadores.
En tant que l’article 159.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic regula només el termini mínim de presentació d’ofertes, sense establir un límit
màxim.
Atès el preu del contracte referenciat que ascendeix a 105.235,39 € i 22.099,43 € d’IVA
(Total: 127.334,82 €), i de l’informe d’Intervenció, l’òrgan competent per efectuar aquesta
contractació i tramitar l’expedient i de conformitat amb la Disposició Addicional Segona
serà la Junta de Govern Local atès que el valor estimat del contracte no supera el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost, en virtut de les delegacions efectuades
mitjançant Decret d’Alcaldia 216/2019, de 18 de juny.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD:
PRIMER. Ampliar el termini per a la presentació d’ofertes en l’expedient de contractació
de les obres “Actuació a un punt d’accés al municipi per facilitar la mobilitat sostenible i
l’evacuació de l’aigua de pluja” fins al 15 de setembre de 2021.
SEGON. Publicar el present acord al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de l’Aldea.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA SEGONA CERTIFICACIÓ
D’OBRES REFERENT A LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA
CATALUNYA - TRAM 1 (NÚM. EXP.: 2021/58)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist que en data 29 de gener de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar
definitivament el projecte d’obres “d’urbanització de la l’Avinguda Catalunya -Tram 1”,
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redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Ramon Carles Bertomeu, i
l’Enginyera tècnica d’Obres Públiques, Sra. Cristina Cruz Segovia, amb un pressupost
d’execució d’obres de 293.088,82 € i 61.548,65 d’IVA (Total: 354.637,47 €).
Vist que en data 12 de març de 2021, mitjançant acord de la Junta de Govern Local
d’aquesta Corporació es van adjudicar l’execució de les obres previstes al projecte
abans esmentat a l’empresa AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS SAU per un
import de de 263.859,41 € i 55.410,48 € d’IVA (Total: 319.269,89 €), mitjançant
procediment obert simplificat, amb diferents criteris de valoració.
En data 6 d’agost de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar primera certificació de
les obres per un import de 49.857,97 € (IVA inclòs).
Vist que en data 13 d’agost de 2021, l’empresa contractista AUXILIAR DE FIRMES Y
CARRETERAS, S.A.U., mitjançant Registre General d’Entrada 2021/3362, ha aportat
segona certificació per un import de 43.781,59 € (IVA inclòs), signada pel tècnic director
de l’obra, degudament nomenat mitjançant acord Junta de Govern Local de data 26 de
març de 2021.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la segona certificació d’obres presentada per la mercantil AUXILIAR
DE FIRMES Y CARRETERAS SAU, en relació a les obres d’urbanització de l’Av.
Catalunya – Tram 1-, amb un import de 43.781,59 € (IVA inclòs).
SEGON.- Donar trasllat de l’acord a la part interessada i als serveis municipals adients
als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD DE DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT EN CONCEPTE DE
TAXA PER INSTAL·LACIONS TEMPORALS PER A FESTES MAJORS. (NÚM. EXP.
2021/1172)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud de data 3 d'agost de 2021, amb Registre General d'Entrada
2021/3182, on el Sr. A. R. L. presenta documentació per muntar la parada de llits
elàstics durant els dies de les Festes Majors de l’Aldea 2021.
Vist el Registre General d'Entrada 2021/3360, de data 13 d’agost de 2021, on l'interessat
sol·licita la devolució de la taxa en concepte de instal·lacions temporals per a Festes
Majors per motius personals.
Atès que els serveis municipals oportuns han comprovat que el Sr. A. R. L. va fer efectiu
el pagament de la taxa per import de 50 €, corresponent a la taxa per instal·lacions
temporals per a Festes Majors i que per motius personals no ha pogut assistir.

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

10

Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions conferides per l’Alcaldia mitjançant el Decret núm. 2021/216 de 18 de juny.
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD,
1r.- Aprovar la devolució de l’import en concepte de taxa per instal·lacions temporals per
a Festes Majors al Sr. Alfredo Reina Lozano per un import de 50,00€.
2n.- Notificar l’acord a l’interessat i donar trasllat del mateix al servei d’intervenció, als
efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 12:00 hores del dia 18 d’agost de 2021, de la
qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta acta de 11 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretari Accidental

Xavier Royo i Franch

Joan Rallo Ventura
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