ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 17/2019.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 12 D’AGOST
DE 2019.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 12 d’agost de 2019
A L’Aldea, quan són les 11:00 hores, del dia 12 d’agost de 2019, es reuneixen a la Sala
de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en els
termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, que
a continuació es relacionen, en sessió 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 1 D’AGOST
DE 2019.
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 1 d’agost 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 OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ PRÈVIA. NÚM.
EXP. 2019/648. INTERESSAT: L. R. M.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 29 de juny de 2019 amb Registre
d’entrada núm. 2019/2647 per L. R. M. on comunica les obres consistents en l’extracció
i col·locació de paviment i canvi de sifó, ubicada al Carrer Sant Josep, 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 30/07/2019, 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. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
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 L. R. M. on comunica les obres consistents en consistents en l’extracció
i col·locació de paviment i canvi de sifó, ubicada al Carrer Sant Josep, 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:
Sol·licitant:
Data registre entrada:
Emplaçament:

Comunicació prèvia de les obres consistents l’extracció i
col·locació de paviment i canvi de sifó.
L. R. M.
29 de juny de 2019
Carrer Sant Josep, X

Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la
provisió d’alcaldia de data 25 de juliol de 2019 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.

L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents
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
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Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i amb
les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea publicades
en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig de 2010 dins
la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 2A zona extensiva.
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 Josep, X i consistents l’extracció i col·locació de paviment
i canvi de sifó, amb els següents condicionants:
•
•
•

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.
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.

Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul:

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 1.959,40 €.

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL
4.

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
1.959,40 x 3,60 %

IMPORTS
70,54 €
70,54 €

Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor
fonamentada en dret.
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.
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QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 70,54€ amb el següent
desglossament:

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
1.959,40 x 3,60 %

IMPORTS
70,54 €
70,54 €

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.2.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA
D'OBRES MAJORS. NÚM. EXP. 2019/728. INTERESSAT: ELÉCTRICA DEL EBRO.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 17 de juliol de 2019 amb
Registre general d'Entrada 2019/2919:
EXP

NOM I COGNOM

SITUACIÓ

TIPUS OBRA

2019/728

Eléctrica del Ebro
S.A

Carrer Santa
Teresa

Major

TOTAL
LIQUIDACIÓ
372,71€

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
05/08/2019 i l’informe jurídic de data 06/08/2019, 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. 2019/216 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Concedir a Eléctrica del Ebro S.A la llicència necessària per a efectuar les
obres d’estesa de línia aèria de baixa tensió per a desplaçament al Carrer Santa Teresa
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 372,71€ 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)
TOTAL

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
1.742,03 x 3,60 %
1742,03 x 1,20 %

IMPORTS
62,71 €
20,90 €
310,00 €
372,71 €

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

L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat
i salut segons compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
Abans de l’inici de les obres haurà d’aportar full d’assumeix de direcció
d’execució d’obra i full d’assumeix de coordinador de seguretat i salut en fase
d’execució, signat per tècnic competent.
Deurà d’acreditar-se haver signat amb un gestor autoritzat un document
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus.
Requerirà l’autorització preceptiva dels propietaris de les façanes per a l’estesa
de la nova xarxa trenada grapada per façana i per a la instal·lació dels respectius
ganxos.

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.- ASSABENTAT COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LA PRIMERA OCUPACIÓ
RELATIVA A L’EXP. 2017/871. INTERESSAT: LLUIS BRAILE 45 S.L.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist que en data 19 de novembre de 2018, mitjançant R.E 2018/4130, es va sol·licitar
llicència de primera ocupació relativa a la construcció 15 habitatges i pàrquings al Carrer
Lluis Braille xamfrà amb Ventureta 41-43-45, exp.209/2007, la qual va ser autoritzada
en virtut de la llicència d’obres atorgada per la Junta de Govern Local en sessió de data
20 d’agost de 2007.
Vist l’informe desfavorable de data 5 d’agost de 2019 emès al respecte per part de
l’arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea el qual determina que no es pot
atorgar la llicència de primera ocupació parcial de l’edifici i dels habitatges que el
composen fins que les obres del pàrquing no estiguin plenament finalitzades amb els
corresponents certificats tècnics acreditatius d’acord amb el planejament vigent.
Atès l’art. 187 bis del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent:
PRIMER.- No atorgar la llicència de primera ocupació parcial fins la finalització de les
obres amb els corresponents certificats tècnics acreditatius,.
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
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2.1.4.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL "PLA DE DESPLEGAMENT DE
FIBRA ÒPTICA FTTH" AL MUNICIPI DE L'ALDEA. NÚM. EXP. 2018/1213.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Antecedents:
1.- En data 17 d’octubre de 2018 mitjançant RGE 2018/1213, D. S. M., en representació
de l’empresa Altercom21, presenta el pla de desplegament de la xarxa d’accés a la fibra
òptica FTTH al municipi de l’Aldea,
2.- En data 31 de gener de 2019, l’Ajuntament de l’Aldea sol·licita al Consorci Localret
assessorament per tal de tramitar l’aprovació de pla de desplegament presentat per
l’operador ALTERCOM 21.
3.- En data 15 de març de 2019, la Cap de l’Àrea jurídica i el cap de l’Àrea
d’infraestructures del Consorci Localret emeten informe sobre l’esmentat pla.
4.- En data 21 de març de 2019, l’Ajuntament de l’Aldea requereix a l’operador
ALTERCOM 21, per tal que presentés documentació complementària.
5.- En data 31 de juliol de 2019 l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Jordi Gas Forès ha
emes un informe relatiu a l’aprovació del referit pla de desplegament de Fibra Óptica
FTTH, si bé indica una sèrie de criteris generals als que s’ha de sotmetre l’autorització
municipal, i també estableix una sèrie de condicions relatives a l’eficàcia de dita
autorització, indicant que en el cas que ens ocupa la normativa aplicable està recollida
en:
-

Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGTel)
Llei 12/2012, de 26 de novembre, de mesures urgents de liberalització del
comerç i de determinats serveis.

Dit informe, en el seu apartat de “Consideracions”, disposa:
“PRIMERA.- en relació a la intervenció administrativa, per les instal·lacions de xarxes
públiques de radiocomunicació en domini privat, no es pot exigir per part de
l’administració l’obtenció de llicència o autorització prèvia, en el cas que s’hagi presentat
un Pla de desplegament de xarxa, no obstant això es pot exigir la llicència d’obres en el
supòsit d’instal·lacions que hagin de transcórrer pel domini públic que requeriran de la
corresponent autorització d’us del domini públic local. (llicència per ús comú especial).
D’acord amb la LGTel i la Llei 12/2016, de 26 de novembre, l’execució de la instal·lació
restarà sotmesa al règim de Declaració Responsable, sempre que hagi presentat i
aprovat el Pla de Desplegament.
En virtut del què disposa l’article 30 de la Llei 9/2014 de Telecomunicacions, correspon
autoritzar el Pla de Desplegament de fibra òptica preveien que es faci amb el mínim
impacte visual. En aquest sentit es podrà disposar la nova instal·lació per les façanes
dels edificis per traçat aeri únicament en aquells trams on no existeixi xarxa soterrada,
sempre adaptant-se a les altre condicions tècniques establertes per Reial decret acordat
al consell de Ministres.
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SEGONA. En relació al Pla de Desplegament, es poden definir les següents
característiques:
-El desplegament de la Xarxa de fibra òptica (endavant FTTH), pretén atendre un total
de 200 unitats immobiliàries del municipi. (zona urbana). El nombre final d’unitats està
en funció de les autoritzacions finals concedides.
TERCERA. En relació als desplegaments per façana i/o aeris son admesos sempre que
no existeixen canalitzacions o que no sigui possible el seu ús per raons tècniques o
econòmiques, aquests han de reflectir-se en el Pla de Desplegament. El trams finals
interiors als edificis, “desplegament en pas”, haurà de seguir el procediments establert
davant la comunitat de propietaris.
ABAST DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT
En data 15 d’abril de 2019, ALTERCOM21, presenta el pla de desplegament presentat
el 17 d’octubre de 2018 amb modificacions, si bé aquestes apareixen signades amb la
mateixa data que l’anterior.
Un cop efectuada la comparativa es detecten les següents modificacions:

-

A la memòria del Pla, es corregeix l’adreça del museu de la palma (on
l’operador fa constar que ubicarà el rack de capçalera), substituint carrer
Clavell 52 per carrer Mig 30.
L’amidament de cable de la xarxa de distribució passa de 2.290 m.l de cable
de 8 fibres òptiques a 5.274 ml de cable de 24 fibres òptiques.
L’amidament de caixes de terminació òptica de la xarxa de distribució passa
de 44 a 64 unitats.
El pla 1 preveia únicament desplegament de fibra òptica en els plànols 8, 9,
10, 11 i 12 mentre que en el pla 2 es preveu desplegament en els plànols 1, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12.

Aquestes modificacions, per tant, donarien resposta a la sol·licitud de l’ajuntament
d’esmena dels punts 5.1 i 5.6 del projecte, en relació a la ubicació del rack i a
l’amidament del cable de la xarxa, respectivament. A més, s’amplia l’àmbit del
desplegament de l’operador al municipi.
En relació a la documentació presentada per ALTERCOM21, cal precisar que no existeix
concreció tècnica suficient per garantir la correcció dels treballs.
Per tant es proposa condicionar l’acord d’autorització als següents extrems:
1- L’acord d’aprovació del Pla de Desplegament afecta exclusivament als treballs de
les instal·lacions (conductes i elements tècnics com ara CTO) i no als treballs d’obra
civil que resultessin necessaris.
2 - L’eficàcia de l’acord restarà condicionada a la presentació de plànols 1/500
determinant la jerarquia de la xarxa, amb indicació dels trams on és aèria o soterrada.
3 - Al no existir catàleg d’elements d’interès històric segons les NN SS de planejament
vigents , en el cas de declarar-se per part de l’ Ajuntament algun d’elements d’interès
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històric en el transcurs del desplegament , hauran d’ identificar-se els edificis amb
concreció de les solucions adoptades en aquests casos, d’ acord amb les
recomanacions de l’ Ajuntament.”
Així mateix en aquest informe es senyalen una sèrie de criteris de caràcter general
als que s’ha de sotmetre l’autorització municipal i que són els que segueixen:
1. Tota la documentació serà subscrita per tècnic competent, segons la naturalesa
dels treballs de cada cas.
2. Per al cas de substitució de les instal·lacions sense obra, només s’autoritzen els
creuaments aeris en punts on ja existeixin, agrupant els conductes de la manera
més compacta possible. Les noves caixes CTO o similars se situaran el més
agrupades possibles als traçats aeris. Els traçats en façana discorreran pels
traçats de les línies de coure actuals sense duplicar traçats, excepte en casos
justificats tècnicament.
3. Per als casos de declaració responsable caldrà aportar documentació que
acrediti:

-

-

El coneixement i acceptació de la normativa tècnica vigent en aquest tipus
d’instal·lacions.
El compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, inclòs el
corresponent estudi (bàsic).
La reposició de paviments amb els materials i qualitats existents; en cas de
paviments continus, que els talls es faran amb disc i amb la cura necessària; no
s’iniciaran els treballs fins a disposar dels materials necessaris per a la reposició
dels paviments. Es presentarà aval de garantia amb el cost de reposició de les
obres d’ urbanització.
La coordinació amb els serveis municipals en matèria d’ocupació de la via
pública.
Que hom disposa de la documentació referent als altres serveis soterrats, quan
sigui el cas, i que es disposaran les noves instal·lacions respectant les
normatives de seguretat aplicables.

4. Es sol·licitarà la corresponent llicència d’obres per cada obra civil o conjunt
d’aquestes que es necessiti pel desplegament. Per a aquests permisos d’obres
es disposarà de forma preceptiva, de l’assumeix de direcció facultativa i de
l’assumeix de coordinació de seguretat i salut pels treballs del pla de
desplegament.
5. No s’autoritzarà cap creuament aeri amb cablejat (troncal o d’escomesa) si en el
mateix emplaçament no existeix prèviament un encreuament de cablejat de
telecomunicacions, encara que sigui d’un altre operador.
6. En cas de permetre un encreuament aeri de cablejat segons les condicions del
punt anterior, aquest s’haurà d’eliminar o instal·lar d’una altra manera en el
moment que es modifiqui la instal·lació anterior que va permetre l’emplaçament
de la nova.
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7. En referència a la possible utilització de pals de fusta existents de la companyia
Telefónica s’estableixen els mateixos criteris que amb els creuaments de vialitat
amb cablejat aeri, de manera que no s’autoritzarà si en aquests pals no existeix
prèviament un cablejat de telecomunicacions, encara que sigui d’un altre
operador. I en cas de permetre una estesa aèria de cablejat entre pals de fusta
perquè ja n’hi ha una altra de telecomunicacions, aquesta s’haurà d’eliminar o
instal·lar d’una altra manera en el moment que es modifiqui la instal·lació anterior
que va permetre l’emplaçament de la nova. En tot cas els serveis tècnics
municipals recomanen no utilitzar els pals de fusta existents en els creuaments ,
atenent que són instal·lacions que s’haurien de substituir i realitzar el
desplegament amb xarxa soterrada.
8. No s’autoritzarà la nova instal·lació de pals de formigó que consolidin la
instal·lació aèria que discorre per la ciutat suportada actualment sobre pals de
fusta, atenent que són instal·lacions que s’haurien de substituir per xarxes
canalitzades soterrades.
9. Per als casos de treballs objecte de llicència caldrà aportar:

-

Breu memòria de l’actuació, amb referència al Pla de Desplegament a
desenvolupar.
Plànol de detall amb indicació de tots els elements existents que tinguin
incidència o relació amb l’actuació a efectuar.
Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.
Els treballs d’obra civil com ara obres en rasa, cales, instal·lació i/o desmuntatge
de suports (de fusta, formigó o altres) seran objecte de declaració responsable
d’acord al precepte legal ja esmentat, excepte en el que respecta a ocupació
de bens de domini públic de forma fixa o béns del patrimoni històrico-artístic, en
quin cas serà preceptiva l’obtenció de la corresponent llicència urbanística.

Atès l’exposat i en base a les atribucions conferides a la Junta de Govern Local, en base
a les delegacions conferides per l’Alcaldia en el Decret 2019/216 de data 18 de juny, es
proposa l’adopció de l’ACORD següent:
PRIMER.- aprovar el Pla de desplegament d’una xarxa d’accés en fibra òptica FTTH del
terme municipal de l’Aldea presentat per la mercantil ALTERCOM 21 S.L, de conformitat
amb l’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions.
SEGON.- Condicionar l’eficàcia d’aquesta autorització al compliment dels requisits i
condicions que es detallen, d’acord amb el que es desprèn de l’informe tècnic de data
31 de juliol de 2019, incorporat a l’expedient:
“PRIMERA.- en relació a la intervenció administrativa, per les instal·lacions de xarxes
públiques de radiocomunicació en domini privat, no es pot exigir per part de
l’administració l’obtenció de llicència o autorització prèvia, en el cas que s’hagi presentat
un Pla de desplegament de xarxa, no obstant això es pot exigir la llicència d’obres en el
supòsit d’instal·lacions que hagin de transcórrer pel domini públic que requeriran de la
corresponent autorització d’us del domini públic local. (llicència per ús comú especial).
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D’acord amb la LGTel i la Llei 12/2016, de 26 de novembre, l’execució de la instal·lació
restarà sotmesa al règim de Declaració Responsable, sempre que hagi presentat i
aprovat el Pla de Desplegament.
En virtut del què disposa l’article 30 de la Llei 9/2014 de Telecomunicacions, correspon
autoritzar el Pla de Desplegament de fibra òptica preveien que es faci amb el mínim
impacte visual. En aquest sentit es podrà disposar la nova instal·lació per les façanes
dels edificis per traçat aeri únicament en aquells trams on no existeixi xarxa soterrada,
sempre adaptant-se a les altre condicions tècniques establertes per Reial decret acordat
al consell de Ministres.
SEGONA. En relació al Pla de Desplegament, es poden definir les següents
característiques:
-El desplegament de la Xarxa de fibra òptica (endavant FTTH), pretén atendre un total
de 200 unitats immobiliàries del municipi. (zona urbana). El nombre final d’unitats està
en funció de les autoritzacions finals concedides.
TERCERA. En relació als desplegaments per façana i/o aeris son admesos sempre que
no existeixen canalitzacions o que no sigui possible el seu ús per raons tècniques o
econòmiques, aquests han de reflectir-se en el Pla de Desplegament. El trams finals
interiors als edificis, “desplegament en pas”, haurà de seguir el procediments establert
davant la comunitat de propietaris.
CRITERIS DE CARÀCTER GENERAL DE L’AUTORITZACIÓ
1. Tota la documentació serà subscrita per tècnic competent, segons la naturalesa
dels treballs de cada cas.
2. Per al cas de substitució de les instal·lacions sense obra, només s’autoritzen els
creuaments aeris en punts on ja existeixin, agrupant els conductes de la manera
més compacta possible. Les noves caixes CTO o similars se situaran el més
agrupades possibles als traçats aeris. Els traçats en façana discorreran pels
traçats de les línies de coure actuals sense duplicar traçats, excepte en casos
justificats tècnicament.
3. Per als casos de declaració responsable caldrà aportar documentació que
acrediti:

-

-

El coneixement i acceptació de la normativa tècnica vigent en aquest tipus
d’instal·lacions.
El compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, inclòs el
corresponent estudi (bàsic).
La reposició de paviments amb els materials i qualitats existents; en cas de
paviments continus, que els talls es faran amb disc i amb la cura necessària; no
s’iniciaran els treballs fins a disposar dels materials necessaris per a la reposició
dels paviments. Es presentarà aval de garantia amb el cost de reposició de les
obres d’ urbanització.
La coordinació amb els serveis municipals en matèria d’ocupació de la via
pública.

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

11

-

Que hom disposa de la documentació referent als altres serveis soterrats, quan
sigui el cas, i que es disposaran les noves instal·lacions respectant les
normatives de seguretat aplicables.

4. Es sol·licitarà la corresponent llicència d’obres per cada obra civil o conjunt
d’aquestes que es necessiti pel desplegament. Per a aquests permisos d’obres
es disposarà de forma preceptiva, de l’assumeix de direcció facultativa i de
l’assumeix de coordinació de seguretat i salut pels treballs del pla de
desplegament.
5. No s’autoritzarà cap creuament aeri amb cablejat (troncal o d’escomesa) si en el
mateix emplaçament no existeix prèviament un encreuament de cablejat de
telecomunicacions, encara que sigui d’un altre operador.
6. En cas de permetre un encreuament aeri de cablejat segons les condicions del
punt anterior, aquest s’haurà d’eliminar o instal·lar d’una altra manera en el
moment que es modifiqui la instal·lació anterior que va permetre l’emplaçament
de la nova.
7. En referència a la possible utilització de pals de fusta existents de la companyia
Telefónica s’estableixen els mateixos criteris que amb els creuaments de vialitat
amb cablejat aeri, de manera que no s’autoritzarà si en aquests pals no existeix
prèviament un cablejat de telecomunicacions, encara que sigui d’un altre
operador. I en cas de permetre una estesa aèria de cablejat entre pals de fusta
perquè ja n’hi ha una altra de telecomunicacions, aquesta s’haurà d’eliminar o
instal·lar d’una altra manera en el moment que es modifiqui la instal·lació anterior
que va permetre l’emplaçament de la nova. En tot cas els serveis tècnics
municipals recomanen no utilitzar els pals de fusta existents en els creuaments ,
atenent que són instal·lacions que s’haurien de substituir i realitzar el
desplegament amb xarxa soterrada.
8. No s’autoritzarà la nova instal·lació de pals de formigó que consolidin la
instal·lació aèria que discorre per la ciutat suportada actualment sobre pals de
fusta, atenent que són instal·lacions que s’haurien de substituir per xarxes
canalitzades soterrades.
9. Per als casos de treballs objecte de llicència caldrà aportar:

-

Breu memòria de l’actuació, amb referència al Pla de Desplegament a
desenvolupar.
Plànol de detall amb indicació de tots els elements existents que tinguin
incidència o relació amb l’actuació a efectuar.
Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.
Els treballs d’obra civil com ara obres en rasa, cales, instal·lació i/o desmuntatge
de suports (de fusta, formigó o altres) seran objecte de declaració responsable
d’acord al precepte legal ja esmentat, excepte en el que respecta a ocupació
de bens de domini públic de forma fixa o béns del patrimoni històrico-artístic, en
quin cas serà preceptiva l’obtenció de la corresponent llicència urbanística.

TERCER.- Notificar aquest acord a ALTERCOM 21 S.L i als Serveis Tècnics
Municipals.”
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UNA LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ
DE FINCA URBANA. NÚM. EXP. 2019/571. INTERESSADA: J. C. N.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada per J. C. N. amb RGE 2019/2280, de data 3 de juny de
2019, on sol·licita llicència municipal de segregació per poder segregar la finca matriu
en 4 parcel·les independents a l’Av. Catalunya i C/ Major de l’Aldea.
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 2019/216 de data 18 de juny.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 6/08/2019, que diu:
“
Expedient:
Assumpte:
Sol·licitant:
Emplaçament:

2019/571
Sol·licitud llicència de segregació.
J. C. N.
Av. Catalunya XXX, C/ Major de L’ Aldea

Vista la instància presentada per la Sra. J. C. N. amb NIF:XXXXXXXXY, amb RGE
2019/2280 de data 03 de juny de 2019 i en relació a la documentació aportada amb el
projecte de segregació signat pel tècnic Francesc Sanz Garcia amb núm. visat R1801022 on es sol·licita llicència municipal de segregació per poder segregar la finca
matriu en 4 parcel·les independents al carrer Major i Av. Catalunya XXX de l’Aldea,
emeto el següent:
INFORME:
1. Aquesta finca matriu objecte d’aquesta parcel·lació es troba ubicada segons les
vigents 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 dins la
Classificació jurídica de Sòl Urbà consolidat, part en zona semi-intensiva 1B,
zona extensiva 2A part en Sòl urbà, part Sòl no urbanitzable, i resta sistema
viari (clau V), tipus de vies 2, xarxa viària local.
Les condicions de parcel·lació i edificació en la zona semi intensiva 1B segons l’article
107 de les NSPM de l’Aldea són:
Façana mínima ........................................................ 8 metres
Parcel·la mínima edificable ...................................... 90 metres quadrats.
Fons edificable màxim de les plantes pis ................. 15 metres
Ocupació màxima de planta baixa ........................... 100%
Alçada reguladora .................................................... 13,20 metres
Nombre de plantes ................................................... Pb + 3Pp
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Les condicions de parcel·lació i edificació en la zona extensiva 2A segons l’article 107
de les NSPM de l’Aldea són:
- Façana mínima…………………………………….
- Fondària màxima edificable……………………….
- A.R.M. ………………………………………………
- Nombre plantes ……………………...……………

5,50 m.
15 m.
9,80 m.
Pb+2Pp.

CARACTERÍSTIQUES FINCA MATRIU
La finca registral 4987 corresponen amb les parcel·les del cadastre següents:
- Parcel·la amb Ref. Cadastral 8733902BF9183D0001HR
- Parcel·la amb Ref. Cadastral 8733915BF9183D0001FR
- Parcel·la amb Ref. Cadastral 8834801BF9183D0001MR
- Parcel·la amb Ref. Cadastral 43184A009000790000ZD
La finca a parcel·lar constitueix una única finca matriu, inscrita al Registre de la propietat
de Tortosa núm. 1, al Tom 3838, llibre 46 Foli 212, Finca 4987 de l’Aldea, anteriorment
finca 40936/A, aquesta se segrega en quatre parts, amb les cessions a vials
corresponents, segons descripció de l’escriptura, i del projecte de segregació:
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CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES PARCEL·LES RESULTANTS
En aquesta parcel·la, finca matriu, són d'aplicació les ordenances
urbanístiques que estableixen les Normes Subsidiàries de l’Aldea.
Les parcel·les resultants fruit de la segregació de la finca matriu, estan situades
en Sòl Urbà, Zona Semi-Intensiva (Clau 1B) i Extensiva, Subzona Extensiva
tipus A (Clau 2A), amb les següents característiques urbanístiques.

Les finques resultants A, B i C, compleixen amb els paràmetres urbanístics del
planejament urbanístic vigent i amb el règim legal de formació de parcel·les i
finques i es pretenen destinar a habitatge.
L’altra finca resultant D, està situada en No Urbanitzable Ordinari.
Les cessions destinades a nous vials, s’han de cedir de forma simultània i
gratuïtament en la seva totalitat 1.205,72 m2 a l’Ajuntament de l’Aldea per ser
terrenys destinats a vial.
Les parcel·les resultants segons la proforma són:
(Finca resultant A).
Parcel.la A: és urbana de forma rectangular trapezoidal de superfície 821,63 m2.
(Finca resultant B).
Parcel.la B: és urbana de forma rectangular trapezoidal de superfície segons
cadastre 1.086,00 m2 .
(Finca resultant C).
Parcel.la C: és urbana de forma rectangular trapezoidal de superfície 1.755,00
m2 .
(Finca resultant D).
Parcel.la A: és rústica, polígon 9 parcel.la 79, de forma rectangular trapezoidal
de superfície 5.592,00 m2 .
(Cessió a vials)
Es cediran gratuïtament en la seva totalitat 1.205,72 m2 a l’Ajuntament de l’Aldea
per ser terrenys destinats a vial.
CONCLUSIÓ:
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1. Les parcel·les resultants SI s’adapten a la normativa urbanística aplicable pel
que respecta als paràmetres urbanístics. Part de la parcel·la resultant A es troba
amb clau urbanística semi intensiva 1B compleix els paràmetres urbanístics.
Part de la parcel·la A es troba amb clau urbanística zona extensiva 2A compleix
els paràmetres urbanístics.
Les parcel·les resultants B i C amb clau urbanística zona extensiva 2A
compleixen els paràmetres urbanístics.
2. La parcel·la resultant D està situada en No Urbanitzable Ordinari, per la qual
cosa requerirà l’ autorització preceptiva i vinculant del Departament d’
Agricultura, el qual haurà d’ emetre un certificat autoritzant la segregació .
3. S’ han de cedir a l’ Excm. Ajuntament de L’ Aldea, de forma simultània i gratuïta,
1.205,72 m2 per estar destinats a vials en el moment de formalitzar la escriptura
de segregació.
4. D’acord amb tot l’ anteriorment exposat, l’ Arquitecte Tècnic Municipal que
subscriu aquest informe entén que SI es pot procedir a atorgar la llicència de
segregació sol·licitada, donant compliment a tot l’ anteriorment exposat salvant
el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor
fonamentada en dret.
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.
No obstant l’ Òrgan competent resoldrà el que estimi més adient.”
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Concedir llicència de segregació a la Sra. J. C. N., d’acord amb l’informe dels
serveis tècnics municipals de data 06/08/2019, per segregar la finca matriu en 4
parcel·les independents a l’Av. Catalunya XXX, C/Major, d’aquest municipi de l’Aldea.
SEGON: Notificar el present acord a la part interessada.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.6.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA D'OBRES
MENORS. NÚM. EXP. 2019/355. INTERESSAT: T. V. C.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 29 de març de 2019 amb
Registre general d'Entrada 2019/1249 on es solicitava la llicència d’obres menors per a
la realització de parets de tancament a porxo existents amb porta, al polígon 12 parcela
23 (Masia de Clara), de l’Aldea.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 07/08/2019, el qual transcrit
literalment diu el següent:
“OBRES MENORS
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Expedient:
Assumpte:
Sol·licitant:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2019/355
Sol·licitud llicència d’obres menors per a realització de parets de
tancament a porxo existents amb porta .
T. V. C.
Polígon 12 Parcel·la 23 (Masia de Clara)
43184A012000230000ZS

En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors sol·licitada per a realització de
parets de tancament a porxo existents amb porta per Sr. T. V. C., en Jordi Gas Forès,
en la seva qualitat d’arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, emet el
següent Informe:
FONAMENTS DE DRET

1) Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme i modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer.
2) Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
3) Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
4) Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, aprovat per Acord del Govern el dia 27 de juliol
de 2010.
5) Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària.
COMENTARIS

1) La superfície de la finca és de 0,5457 Ha segons la Fitxa del Cadastre i està erma.
La finca es troba molt pròxima al nucli urbà de l’Aldea.
2) Promotor: T. V. C.
3) Es tracta de la realització de parets de tancament a porxo existents amb porta.
INFORME
1. Que presentat “in situ” al Polígon 12 Parcel·la 23 TM. de L´Aldea aquesta finca recau
en un sòl amb la classificació de Sòl No Urbanitzable Deltaic, 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 (arts. 145 – 149
NSPM), Definició d’alineacions i límit de sòl urbà Text Refós 27 de maig de 2010 i
altres d’informació obrants en aquest Ajuntament.
2. La finca objecte de l’informe no està inclosa en cap pla sectorial agrari.
3. Per tot això no arriba al mínim establert pel Decret d’Unitats Mínimes de Conreu pel
que fa a terrenys de sol no urbanitzable.
4. D’ acord amb l’ art. 149 de les NSCP vigents ,no compleix la unitat mínima de conreu.
5.

Les obres no s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació.

6.

Sobre l’edificació existent objecte d’aquest informe, es desconeix la legalitat de
la seva implantació, i en conseqüència ens hem de remetre al punt primer de
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l’apartat a) de la Disposició T. 6ª del RLU, la qual estableix que els habitatges
implantats il·legalment, si ha prescrit l’acció de la restauració de la realitat física
alterada, resten subjectes al règim de fora d’ordenació que estableixen els
preceptes de l’article 108 de la Llei d’Urbanisme i 119 d’aquest Reglament.
7.

Respecte el règim fora d’ordenació, l’article 108.7 del TRLU estableix que les
construccions i les instal·lacions a les quals no es puguin aplicar les mesures de
restauració regulades pel capítol II del títol setè de la present Llei i que no
s'ajustin al planejament resten en situació de fora d'ordenació o de
disconformitat, segons que correspongui en aplicació dels apartats de l'1 al 6. En
tots els casos, queden fora d'ordenació les edificacions implantades il·legalment
en sòl no urbanitzable.

8.

Restant en situació de fora d’ordenació l’edificació, l’article 108.2 del TRLU, les
construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació no es poden
autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum, llevat de les
reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la
bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, com també les obres
destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques
de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria. Les obres que s’hi
autoritzin no comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació ni en el cas
de reparcel·lació.

9.

Concretament, l’article 119 del RLU estableix en el seu punt primer que en els
projectes de fora d’ordenació se subjecten al següent règim:
a)
Únicament es pot autoritzar l'execució d'obres de reparació en els
termes que estableix l'article 102.2 de la Llei d’urbanisme.
b)
L'autorització municipal d'aquestes obres ha de condicionar la
seva eficàcia a la formalització de la renúncia a l'augment del valor d'expropiació
derivat de llur execució, i a l'anotació d'aquesta condició en el Registre de la
propietat.
c)
En aquestes construccions es poden mantenir els usos
preexistents d'acord amb el que estableix l'apartat 4 d'aquest article, i es pot
autoritzar la implantació d'usos d'oficina i activitats comercials, a més dels usos
que preveu l'article 61.1 d'aquest Reglament, en les condicions regulades per
l'apartat 2 del mateix article.
En tot cas, si de conformitat als preceptes anteriorment referenciats, es
considera tècnicament que aquesta edificació no reuneix les condicions de la
Disposició Transitòria Sisena en relació als habitatges preexistents en sòl no
urbanitzable no admeses per la Llei d’Urbanisme.

10.

Altrament, l’article 47.2 del RPLU estableix que l’atorgament de llicències
urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat per a la
reconstrucció i la rehabilitació de masies, cases rurals i altres construccions a
què fa referència l’article 47.3 de la Llei d’urbanisme també requereix l’aprovació
d’un projecte d’actuació específica, mentre el planejament urbanístic general o
especial no contingui el catàleg específic que identifiqui les construccions que
poden ser reconstruïdes o rehabilitades. Tot i que a judici del tècnic que subscriu
aquest article no és d’ aplicació en el cas concret que ens ocupa.
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En qualsevol cas, s’hauran de respectar les incompatibilitats i les determinacions
de la normativa urbanística i sectorial aplicable.
CONCLUSIONS
NO és PROCEDENT LA CONCESSIÓ de la llicència d’obres menors sol·licitada.
Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor
fonamentada en dret.
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.”
Vist el que disposa el 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. 2019/216 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Denegar a T. V. C. la llicència necessària per a efectuar les obres menors
per a la realització de parets de tancament a porxo existents amb porta al Polígon 12,
parcel·la 23 (Masia de Clara) de l’Aldea.
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA
LLICÈNCIA AMBIENTAL. NÚM. EXP. 2018/972. INTERESSAT: TÀRRACO
RECICLATGE VEGETAL, SL.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès l'expedient tramitat en relació amb la concessió de la llicència ambiental per la
instal·lació d’una activitat de trituració de residus vegetals i de fusta i de valorització de
palets de fusta, sol·licitada per la mercantil Tàrraco Reciclatge Vegetal SL.
Atès el que disposa l'article 45 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i
Control Ambiental de les Activitats.
Atès l’informe presentat per l’oficina de Medi Ambient (OMA) que va tenir entrada al
nostre Ajuntament en data 31/07/2019 amb R.E 2019/3102, el qual transcrit literalment
diu el següent:
“3.3 Informe en matèria de medi ambient tramès per l’OMA.
1.Identificació de l’expedient.
Títol: Informe en matèria de medi ambient
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Expedient:TEC010/2019
Titular: TARRACO RECICLATGE VEGETAL, SL
Activitat: Annex PCAA: II, Codi: 10.7. Valorització de residus no perillosos amb una
capacitat de fins a 100.000 t/any.
Emplaçament: Polígon Industrial Catalunya Sud, parcel·la 23. L’Aldea
2. Fets
Aquesta Oficina de Medi Ambient (OMA) ha rebut la sol·licitud del Consell Comarcal del
Montsià d’informe preceptiu per a la tramitació de llicència ambiental. Es sol·licita
informe en matèria hidràulica i en matèria de residus.
D’acord amb la documentació tècnica presentada es pretén la instal·lació d’un centre de
gestió de residus no perillosos amb les següents característiques:
Processos de l’activitat:
- valorització de poda i material vegetal mitjançant classificació i trituració per al seu ús
en agricultura i jardineria i per a altres usos energètics.
- valorització de fusta mitjançant classificació i trituració per a altres usos energètics i/o
per producció de nous productes.
- valorització de palets mitjançant triatge, classificació i reparació.
Capacitats de tractament i d’emmagatzematge dels residus:

Quantitats màximes de residus generats:
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*S’inclouen tots els residus generats en la trituració de restes vegetals, atès que els
residus amb codificacions 020103, 020107, 030101 i 200201 no són separats i
classificats abans de tractar-se segons el seu origen, natural o bé municipal/industrial.
Per a l’emmagatzematge dels residus es disposa de contenidors específics per
emmagatzemar els diferents residus.
Per a la gestió dels residus es preveu gestionar-los mitjançant transportistes i gestors
autoritzats.
L’establiment no està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials.
Abastament d’aigua

Generació d’aigües residuals
Sanitàries: procedents del personal de l’establiment (2 persones). S’emmagatzemen en
fosa sèptica estanca de 6 m , que es buidarà periòdicament mitjançant camió cisterna,
que farà el transport fins a una EDAR.
Pluvials netes: Hi hauran dos punts d’abocament amb malles per a la retenció de sòlids.
Emissions a l’atmosfera
3

La classificació CAPCA de l’establiment, seria:

L’activitat disposa d’una trituradora accionada per un motor de combustió interna de 354
CV (266kW) que utilitza gasoil com a combustible, amb un consum previst de 20 l/hora.
El temps de funcionament de la instal·lació serà de 440 hores/any.

No es descriuen emissions difuses tot i que les operacions de trituració, maneig i
emmagatzematge dels productes obtinguts del procés de valorització són susceptibles
d’emetre partícules puntualment o en condicions meteorològiques adverses.
3. Avaluació
D’acord amb l’article 42 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, en la tramitació de les
llicències ambientals de les activitats enumerades en l'annex VI és preceptiva l'emissió
d'un informe de l'administració hidràulica, de l'administració de residus de Catalunya i
del departament competent en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric. Aquests
informes poden ésser sol·licitats pels ens locals directament a les administracions
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competents o bé a través de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada on s'emplaça
l'activitat projectada. Les oficines unifiquen els diferents informes emesos en un únic
document.
La documentació presentada es considera correcta pel que fa a la gestió de les
emissions atmosfèriques encara que caldrà complir amb les condicions fixades en
aquest informe.
L’Agència de Residus de Catalunya ha emès informe de 20 de maig de 2019 en el qual
informa favorablement l’activitat i estableix condicions.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha comunicat en data 23 de juliol de 2019 l’informe de 24
d’abril de 2019 en el qual informa favorablement l’activitat i estableix condicions.
4. Fonaments de dret
1.Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
(DOGC 5524, de 11.12.2009).
2.Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera (BOE
275, de 16.11.2007).
3.DECRET 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental
atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment
contaminants de l'atmosfera (DOGC 7657, de 05.07.2018)
5. Conclusions
Atesa la documentació tramesa pel Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de
protecció del medi ambient es proposen els límits d’emissió i prescripcions
tècniques següents:
Condicions relatives a les aigües residuals:
-No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals a medi. Les pluvials netes descrites al
projectes es consideren exemptes de contaminació i, per tant, no cal autorització
expressa.
-Les aigües residuals generades han de ser de tipus sanitari exclusivament i es recolliran
en una fosa estanca sense abocament que s’ha de buidar periòdicament mitjançant un
camió cisterna, que les transportarà a una EDAR. En relació amb aquest buidatge, cal
obtenir la preceptiva autorització de buidatge de l’administració actuant de l’EDAR
receptora.
-S’ha de portar un quadern de registre per al control del funcionament de les
instal·lacions de sanejament (fossa sèptica), on s’hi ha d’anotar el programa de
manteniment dut a terme, així com els buidatges efectuats i possibles incidències
ocorregudes al sistema. Aquest quadern o llibre de registre ha d’estar en tot moment a
disposició de l’administració competent.
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-En cas d’observar-se efectes negatius sobre el medi receptor derivats dels desguassos
de pluvials, cal emprendre les mesures correctores pertinents, com retirar del medi
afectat els residus sòlids que es poguessin haver arrossegat (plàstics, papers, restes de
fustes,...) a causa de l’escorrentiu superficial.
Condicions relatives a residus:
Activitat de gestió de residus
-Les instal·lacions de l’activitat de gestió de residus han de ser les indicades en els
plànols de l’annex d’abril de 2019, números MA-02 ter i MA-03 ter.
-L’activitat de gestió de residus consisteix en:
•
•
•

Valorització de poda i material vegetal mitjançant classificació i trituració per a la
producció d’estelles per al seu ús en agricultura i jardineria i d’estelles per a altres
usos energètics (operacions R12),
Valorització de fusta mitjançant classificació i trituració per a altres usos
energètics i/o per producció de nous productes (operacions R12),
Valorització de palets mitjançant triatge, classificació i reparació (operació R3).

D’acord amb la Llei estatal 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats i el
decret 152/2017,de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya les operacions indicades són:
R3: Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a
dissolvents (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica).
R12: intercanvi de residus per sotmetre'ls a qualsevol de les operacions esmentades
entre R1 i R11.
-Les capacitats de tractament i d’emmagatzematge han de ser les que es recullen a la
taula següent:

Els residus a recepcionar i els generats s’han d’emmagatzemar exclusivament a les
zones habilitades, segons els plànols de l’annex d’abril de 2019, números MA-02 ter i
MA-03 ter. Aquestes zones han d’estar en correcte estat d’ordre i manteniment.
-Les zones pròximes a la planta s’han de mantenir netes.
-L’acceptació i la recepció dels residus, i la gestió dels residus generats s’han d’ajustar
a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments
de gestió de residus.
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Obligacions com a gestor de residus
-L’empresa ha de disposar d’un llibre de registre, en el qual hi ha d’incloure l'evolució i
les incidències (partides de residus rebutjades...) en el temps de l'explotació, el
productor o l’origen, la quantitat dels residus recepcionats a la planta, així com els
residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions i especificar-hi el tipus, la
quantitat, i la destinació.
-L’empresa ha d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la
protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import de cent setanta-cinc mil
(175.000) euros.
Anualment s'haurà de presentar a l’ARC el rebut corresponent al pagament de la
pòlissa de responsabilitat civil.
L’empresa ha de comunicar a l’ARC el nom de la companyia asseguradora i el número
de la pòlissa.
-Per a garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el
desenvolupament de l'activitat, ha de fer efectiva una fiança per import trenta-cinc mil
euros (35.000 €) favor de l‘ARC.
La fiança constituïda s’ha d’actualitzar periòdicament, d'acord amb l'índex de preus al
consum de l'Institut Nacional d'Estadística, previ requeriment de l’ARC.
La devolució de la fiança requereix, primer, una declaració prèvia del titular de
l’autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus
i, segon, l’emissió d’un dictamen d’una entitat col·laboradora de l’Administració, en el
qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.
-L’empresa ha de nomenar una persona encarregada de l’activitat de gestió de residus,
i comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya el seu nom.
Controls inicial i periòdics
En general s’han de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de la resolució
que fan referència als residus, i en particular que:
-Les instal·lacions (equips, zones d’emmagatzematge, processos, límits establiment,....)
s’adeqüen a les contemplades en els plànols de l’annex d’abril de 2019, números MA02 ter i MA-03 ter.
-El tipus i quantitats de residus que es recepcionen i es generen s’ajusten als indicats
en l’autorització.
-Els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d’acord amb el Decret
93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de
control.
-Les zones d’emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus
recepcionats s’adeqüen a les indicades a l’autorització i al plànol de l’annex d’abril de
2019, número MA-03 ter .
-Les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus
recepcionats i produïts són les previstes i estan en bon estat d’ús.
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-L’estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge i de tractament de
residus és correcte.
-Llibre de registre d’entrades i sortides de residus està disponible i s’utilitza correcta.
-L’assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al
medi ambient és vigent.
-El nom de la persona encarregada de l’activitat de gestió de residus s’ha comunicat a
l’Administració.
Inscripció al Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya
-L’Agència de Residus de Catalunya efectuarà la inscripció al Registre General de
Persones Gestores de Residus de Catalunya quan disposi de la llicència ambiental i el
control inicial favorable, i s’acreditin les obligacions que ha de complir l’empresa com a
gestor de residus.
-Prèviament a la inscripció al Registre General de Persones Gestores de Residus,
l’empresa podrà recepcionar els residus necessaris per ajustar les instal·lacions i
verificar el seu correcte funcionament, amb les condicions següents:
•

Acreditar davant de l’Agència de Residus de Catalunya que es compleixen les
obligacions com a gestor de residus especificades en l’apartat 2 d’aquest
informe.

•

La capacitat de recepció de residus durant aquest període serà de:

Condicions respecte la prevenció de la contaminació atmosfèrica
Condicions generals
-El focus emissor es considera exempt de mesurament tenint en compte la seva
classificació “-“ al Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera
establert al text consolidat de la Llei 34/2007 de qualitat de l’aire i protecció de
l’atmosfera, sens perjudici del que s’estableix a l’article 27.4 del Decret 139/2018, sobre
la suspensió de l’exempció.
-Els focus emissors a l’atmosfera han de disposar d’una alçada suficient per garantir una
òptima dispersió dels contaminants a l’atmosfera segons el que s’estableix a l’article 7
del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats
potencialment contaminants de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per
a la seva aplicació (CAPCA).
-Els focus emissors a l’atmosfera han d’estar registrats electrònicament mitjançant
l’aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del Departament de
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Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la
classificació CAPCA que figura en aquesta Proposta de resolució. Aquests llibres han
de contenir la informació actualitzada i en ells s’han d’anotar dades relatives a la
identificació de cada activitat. El número del llibre de registre s’ha d’indicar a sobre del
punt de mostreig, mitjançant senyal identificatiu, placa o retolador permanent.
-D’acord amb l’article 6 del Decret 139/2018, en cas que l’empresa sigui susceptible de
generar emissions difuses, les identificarà i en prendrà les mesures preventives i
correctores necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures hauran d’estar
establertes en un pla de control elaborat per l’empresa.
Control atmosfèric d’establiment
Segons l’article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s’ha de realitzar un control
d’establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquest
informe pel que fa al vector aire en el termini de 3 mesos des de la posada en
funcionament de l’activitat i posteriorment, com a mínim cada 3 anys d’acord amb el
grup B de la classificació CAPCA de l’establiment.
Revisió del permís ambiental
D’acord amb el que estableix l’art. 62.2 de la Llei 20/2009, les llicències ambientals de
les activitats estan subjectes a les revisions periòdiques que determina la legislació
sectorial en matèria d’aigua, aire o residus.
Tenint en compte que aquesta activitat està classificada al grup B del CAPCA, la revisió
de la llicència ambiental s’ha d’efectuar en un termini màxim de 8 anys segons
s’estableix a l’article 13 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i
protecció de l’atmosfera.”
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 2019/216 de data 18 de juny.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’ACORD següent:
PRIMER. Concedir a Tàrraco Reciclatge Vegetal SL, llicència ambiental per la
instal·lació d’una activitat de trituració de residus vegetals i de fusta i de valorització de
palets de fusta, condicionada al compliment de les mesures proposades per l’Oficina de
Medi Ambient (OMA) en el seu informe, que va tenir entrada al nostre Ajuntament en
data 31/07/2019 amb R.E 2019/3102.
SEGON. Notificar la proposta de resolució als interessats, concedint-los un termini de
10 dies per formular al·legacions i presentar els documents i les justificacions que
considerin pertinents.
QUART. Elevar la proposta de resolució, una vegada que s'han rebut les al·legacions a
aquesta i ha transcorregut el termini assenyalat, a l'òrgan competent per resoldre
definitivament, juntament amb tots els documents, al·legacions i informacions que obrin
en aquest.
CINQUÈ. Notificar la resolució definitiva als interessats als efectes oportuns.
SISÈ. Comunicar la resolució a l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal i als Serveis Tècnics
Municipals.”
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.8.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UNA CERTIFICACIÓ PRESENTADA
PER L'EMPRESA PATRAN COSTA DAURADA SL CORRESPONENTS A
L'AMPLIACIÓ DE VORERA, ARRANJAMENT DE RAMPA I CONSTRUCCIÓ
D'EMBORNALS A LA ZONA DE L'AV. CATALUNYA, 291. NÚM. EXP. 1190/2019.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist que en data 31 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment
el projecte simplificat per a l’ampliació de vorera, arranjament de rampa i construcció
d’embornals a la zona de l’Av. Catalunya, 291, quin pressupost d’execució es contempla
en 7.569,17€ (IVA exclòs) i que la mateixa Junta de govern Local va adjudicar el mateix
dia a l’empresa Patran Costa Daurada S.L. l’obra contemplada al mateix projecte
simplificat.
Atès que en data 8 d’agost de 2019 l’arquitecte tècnic municipal va informar
favorablement l’emissió de la certificació presentada per l’empresa Patran Costa
Daurada S.L.
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 2019/216 de data 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obra presentada per la mercantil Patran Costa
Daurada S.L, en relació a l’obra d’ampliació de vorera, arranjament de rampa i
construcció d’embornals a la zona de l’Av. Catalunya, 291 de l’Aldea contemplades al
projecte simplificat aprovat per la Junta de Govern Local de data 31 d’octubre de 2018.
SEGON.- Donar trasllat a la part interessada.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2. Alcaldia
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE UNA AUTORITZACIÓ D’UNA ZONA
D’APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS AL C/ LA PAU NÚM. 31. NÚM. EXP.:
2019/835.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural:
“Vista la petició presentada en data 5 de juliol de 2019 RE 2019/2755 per part de la Sra.
L. H. N. en la que sol·licita la senyalització al C/La Pau núm. XX d’una plaça
d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat.
Vista la documentació aportada per la interessada.
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància
Municipal mitjançant informe de data 5 d’agost de 2019.
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Atès allò previst a l’art. 7, Real Decreto Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor y Seguridad
Vial pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària, pel que fa a les competències municipals en matèria de
d’ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat.
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 data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest
ACORD:
1.- Accedir a la petició presentada en data 5 de juliol de 2019 RE 2019/2755 per part de
la Sra. L. H. N. en la que sol·licita la senyalització al C/La Pau núm. XX d’una plaça
d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat.
2.- Per a l'ús de la plaça d'aparcament per a persona amb discapacitat serà necessari
estar en possessió de la corresponent targeta d'estacionament per a persones amb
discapacitat.
3.- Notificar a la interessada el present d'acord amb l’establert a l'article 40 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE LES DUES FESTES
LOCALS PER A L’ANY 2020. NÚM. EXP.: 2019/836.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 16 de juliol de 2019 passat va tenir entrada a l’Ajuntament un escrit del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (R.E 2019/2903) en el qual demana a
l’Ajuntament que procedeixi a proposar els dos dies de festes locals per a l’any 2020, de
conformitat amb el previst a l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors.
Atès el previst a l’art. 46 de RD 2001/1983, de 28 de juliol, l’adopció d’aquest acord és
competència del Ple municipal, no obstant en el cas de l’Ajuntament de l’Aldea l’adopció
d’aquest acord es va delegar en favor de la Junta de Govern Local mitjançant acord de
delegacions adoptat en sessió de data 27 de juny de 2019.
Atès l’exposat es proposa l’adopció de l’ACORD següent:
1.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya els següents dies de l’any 2020 com a festes locals del municipi de l’Aldea:
- 20 d’abril.
- 1 de juny
2.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
3.- Donar compte d’acord al Ple de la corporació en la propera sessió que celebri.”
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA
PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL DE TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (ÀMBIT JURÍDIC). NÚM.
EXP.: 2019/839.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Per Provisió de l’Alcaldia de data 8 d’agost de 2019 es va resoldre l’existència de
necessitats urgents i inajornables per constituir una Borsa de treball de Tècnic/a
d’Administració General (Àmbit Jurídic), personal laboral temporal, grup professional A1.
Aquesta mateixa Provisió de l’Alcaldia va iniciar l’expedient per seleccionar les persones
que han de formar part d’aquesta Borsa de treball.
Per part d’Intervenció s’ha emès informe favorable en relació amb l’existència de crèdit
adequat i suficient i amb el compliment de la normativa pressupostària general de
caràcter bàsic a efectes de la massa salarial del personal laboral.
Des de secretaria s'ha emès, en data 8 d’agost de 2019, l’informe corresponent i s’han
confeccionat les bases que han de regir la convocatòria.
Fonaments de dret
L’art. 21 LRBRL estableix que és competència de l’alcaldia aprovar les bases de les
proves per la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i
distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
núm. 2019/216, de data 18 de juny de 2019.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1r. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per constituir una Borsa de treball
de personal laboral temporal, de Tècnic/a d’Administració General (Àmbit Jurídic), grup
A1, equivalent al Grup professional A1 de personal funcionari, per cobrir, de forma
excepcional, necessitats urgents i inajornables de personal d'aquest grup professional,
que tindrà assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de
classificació.
2n. Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920/12000 del
pressupost vigent.
3r. Convocar les proves selectives corresponents al procés per constituir la referida
Borsa de treball de personal d'aquest grup professional, laboral temporal.
4t. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en la seu electrònica de
l’Ajuntament i al Portal de Transparència.”
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MENOR PER A
L'ACTUACIÓ DE JOAN ROVIRA A LES FESTES MAJORS DE L'ALDEA. NÚM. EXP.
2019/843.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Festes:
“En data 8 d’agost de 2019 amb R.E 2019/3252 en Joan Rovira Melich, presentar un
pressupost per import de 6.000 euros (IVA exclòs) per realitzar una actuació musical el
dia 16 d’agost de 2019 dintre dels actes de les Festes Majors 2019.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
JOAN ROVIRA MELICH contractacions menors amb càrrec al pressupost municipal
2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada
ascendeixin a 15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta
Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació
a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
Atès que a l’aplicació pressupostària 338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient per
atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació.
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de
2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en realitzar una actuació musical
el dia 16 d’agost de 2019 dintre dels actes de les Festes Majors 2019, per un import de
6.000€, IVA exclòs, més 600 € corresponent al 10% d’IVA, menys 900 € de deducció
d’IRPF, a favor JOAN ROVIRA MELICH, segons la proposta econòmica presentada per
l’adjudicatari en data 8 d’agost de 2019 amb R.E 2019/3252.
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 5.700 euros amb càrrec a la
partida del pressupost municipal 338/22608.
3.- Notificar aquest acord l’adjudicatari, i traslladar-lo al servei municipal d’intervenció.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A L'APROVACIÓ D'UNA MEMÒRIA PER
L’ARRANJAMENT DEL TRAM DEL FERM DE L’ANTIGA TRAÇA DEL
FERROCARRIL I ENDERROC DE L’ANTIC PAS DEL FERROCARRIL DE L'ALDEA.
NÚM. EXP.: 2019/840.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural:

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

34

“A l’empara d’allò previst en els arts. 12.5, 34, 35 i apartat 6 de l’art. 37 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995,
de data 13 de juny, el tècnic Sr. Ramon Montesó Gallego ha redactat una memòria per
l’arranjament del tram del ferm de l’antiga traça del ferrocarril i enderroc de l’antic pas
del ferrocarril de L'Aldea, amb un pressupost base de licitació de 29.582,91 € (IVA
exclòs).
Atès l’informe del Tècnic Municipal en relació a la memòria tècnica valorada.
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i
valorar les obres i treballs que han de ser objecte de contractació i atès que dites obres
tenen el caràcter de conservació i manteniment.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Aprovar la memòria per l’arranjament del tram del ferm de l’antiga traça del ferrocarril
i enderroc de l’antic pas del ferrocarril de L'Aldea, amb un pressupost base de licitació
de 29.582,91 € (IVA exclòs), en els termes que consta incorporada a l’expedient.
2n.- Publicar aquest acord al BOP de Tarragona, a la seu electrònica i al taulell d’anuncis
de l’Ajuntament per al seu coneixement general i traslladar aquest acord als serveis
tècnics municipals.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.6.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ D'UN CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA I UNIFAMILIAR
PROMOCIONS 2000 SL. NÚM. EXP.: 2019/798.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que la mercantil Unifamiliar Promocions 2000 SL és propietària del solar situat l’
Av Catalunya número 295, amb referència cadastral número 9437910BF9193E0001EJ,
constitueix la finca registral número 318, inscrita al Registre de la Propietat de Tortosa
número 1, el qual, juntament amb el solar adjunt, formen físicament un sol terreny en
desús i abandonat, en el qual existeix vegetació descontrolada en el seu interior i on
existeixen dos cartells publicitaris de grans dimensions en males condicions de
conservació, amb un tancament perimetral confrontant amb el vial, format per una tanca
metàl·lica oxidada i un mur de pedra de mitja altura en estat ruïnós.
Atès que les males condicions d’aquests dos solars dintre del nucli de la població
constitueix un greu perjudici sobre la seguretat dels vianants i, sobre les condicions de
salubritat i d’ornament públic, que requereixen actuacions municipals en exercici de les
competències atribuïdes a aquest Ajuntament, destinades a millorar les condicions
d’aquesta zona.
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Atès que per part de l’Ajuntament de l’Aldea s’ha fet arribar la mercantil Unifamilar
Promocions 2000 SL la necessitat de millorar la seguretat dels vianants i, les condicions
de salubritat i ornament públic existents als solars.
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local conferides per Decret de l’Alcaldia
núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i la mercantil
Unifamiliar Promocions 2000 SL, quin text és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN MUR
PERIMETRAL ENTRE LA VIA PÚBLICA I LES PROPIETATS VEÏNES DE LA
CARRETERA DE TORTOSA AMB AVINGUDA CATALUNYA DEL MUNICIPI DE
L’ALDEA.
L’Aldea, a .....
REUNITS
D’una part, el Sr. XAVIER ROYO FRANCH, major d’edat, proveït amb D.N.I número
XXXXXXXX-N, actuant en la seva condició d’Alcalde-President de l’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA, amb domicili a efectes de notificacions a l’Avinguda Catalunya s/n.
D’altra part, el Sr. Manolo Valldepérez Andreu, major d’edat, proveït amb D.N.I número
XXXXXXXX-R, actuant en nom i representació de l’empresa UNIFAMILIAR
PROMOCIONS 2000 SL, domiciliada a la Prolongació Carrer Sant Cebrià, 5 de l’Aldea
i amb CIF B-43.584.820.
Les parts intervinents en la qualitat amb la que actuen, es reconeixen recíprocament
capacitat jurídica i d’obra suficient per contractar i obligar-se i, en especial, per
l’atorgament i la signatura del present conveni,
EXPOSEN
I.- Que la mercantil Unifamiliar Promocions 2000 SL és propietària del solar situat l’ Av
Catalunya número 295, amb referència cadastral número 9437910BF9193E0001EJ,
constitueix la finca registral número 318, inscrita al Registre de la Propietat de Tortosa
número 1.
Aquest solar limita en el seu costat sud-oest amb la carretera Nacional número 235, en
el seu pas pel nucli urbà de l’Aldea.
II.- Que el planejament urbanístic vigent qualifica el solar anteriorment referenciat com
sòl urbà “residencial semi-intensiva”, clau 1B.
III.- Que els solars propietat de la mercantil Unifamiliar Promocions 2000 SL juntament
amb els solars col·laterals situats a la ctra. N-235, formen físicament un sol terreny en
desús i abandonat, en el qual existeix vegetació descontrolada en el seu interior i on
existeixen dos cartells publicitaris de grans dimensions en males condicions de
conservació, amb un tancament perimetral confrontant amb el vial, format per una tanca
metàl·lica oxidada i un mur de pedra de mitja altura en estat ruïnós.
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IV.- Que les males condicions d’aquest solar dintre del nucli de la població constitueix
un greu perjudici sobre la seguretat dels vianants i, sobre les condicions de salubritat i
d’ornament públic, que requereixen actuacions municipals en exercici de les
competències atribuïdes a aquest Ajuntament, destinades a millorar les condicions
d’aquesta zona.
V.- Que en l’actualitat no existeix normativa municipal reguladora dels solars sense
edificar, que habiliti a l’Ajuntament de l’Aldea a dictar ordres d’execució sobre els seus
propietaris.
VI.- Que en aquest sentit, el present conveni constitueix la confluència d’interessos
públics amb els interessos privats per corregir una situació que pateix aquest municipi
des de fa anys, de conformitat amb els següents,
PACTES
Primer.- OBJECTE DEL PRESENT CONVENI.
Aquest conveni té per objecte l’assumpció de compromisos de les parts intervinents amb
la finalitat de millorar la seguretat dels vianants i, les condicions de salubritat i ornament
públic existents en la zona que discorre pels solars anteriorment referenciats.
Aquestes millores es pretenen aconseguir per part de l’Ajuntament de l’Aldea amb la
construcció d’un mur perimetral de caràcter provisional confrontant amb la vorera
existent, a l’alçada de l’Avinguda Catalunya número 295 i la carretera de Tortosa número
6 i 4-2 d’aquest municipi.
Amb aquest conveni les parts manifesten la seva conformitat en l’execució d’aquesta
obra entre el límit existent entre les propietats privades i el domini públic. Cal apuntar
que el gruix del mur (15 centímetres) ocuparà íntegrament les propietats privades sense
envair la vorera existent.
Segon.- DURADA DEL PRESENT CONVENI.
Aquest conveni tindrà durada determinada i finalitzarà d’acord amb les següents causes:
a) Per l’obtenció de llicència urbanística d’obres del propietari dels solar referenciat per
la construcció d’una edificació, sempre que les obres siguin executades.
b) Per altres causes justificades per part de la propietat que motivin la retirada del mur i
que siguin acceptades per part de l’Ajuntament de l’Aldea.
c) Per acord entre les parts.
Tercer.- CARACTERÍSTIQUES DEL MUR PERIMETRAL.
Les característiques tècniques i constructives del mur seran les següents:
a) Construït amb “geros” i arrebossat amb color blanc.
b) De 2 metres d’alçada.
c) De 15 centímetres de gruix.
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El mur es situarà dintre del solar referenciat, recaient la seva part exterior al límit entre
la vorera i la propietat de l’intervinent, sense que en cap cas es disminueixi la zona de
trànsit de vianants. L’ocupació del mur a construir pel Ajuntament en el espai privat es
una ocupació a temporal i a precari d’acord amb la resta de pactes que es subscriuen
en el present conveni i no significa una cessió de la propietat del espai ocupat a
l’Ajuntament.
Quart.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.
Amb la finalitat de millorar la seguretat dels vianants i, les condicions de salubritat i
ornament públic de la zona on es situen els terrenys anteriorment referenciats,
l’Ajuntament es compromet a:
a) La construcció d’un mur perimetral de les característiques exposades en el pacte
tercer del present conveni.
b) La retirada del cartell publicitari existent a l’interior de la parcel·la
d) La neteja de la runa i de la vegetació present en la vorera enfront dels solars.
e) El manteniment i la conservació de la cara exterior del mur.
Cinquè.- COMPROMISOS DELS PROPIETARIS.
El propietari del solar, acceptant en aquest acte que l’Ajuntament de l’Aldea construeixi
un mur perimetral de les característiques anteriorment exposades, es compromet al
següent:
a) A permetre a l’Ajuntament de l’Aldea ocupar l’espai necessari per construir el mur
dintre de la seva propietat sempre que la cara exterior es situï al límit entra la propietat
privada i el domini públic.
b) A permetre a l’Ajuntament de l’Aldea la retirada del cartell publicitari referenciat.
c) A no percebre indemnització per la construcció del mur dintre de la propietat.
d) A no modificar les condicions estètiques i constructives del mur, ni afegir elements
decoratius o d’altres que desvirtuen la seva funció.
e) A mantenir i conservar el propietari el costat interior del mur.
f) A enderrocar la part de mur que es situa en el perímetre del solar, si s’ha obtingut
llicència urbanística per la construcció d’una edificació, amb la plena assumpció dels
costos que s’originin.
g) A mantenir net de vegetació i residus el solar.
h) A costejar la reconstrucció del mur o la part de mur enderrocat amb el cas que no
s’hagin executat les obres i hagi caducat la llicència urbanística, amb les mateixes
característiques previstes en aquest conveni.
Sisè.- TRANSMISSIÓ D’OBLIGACIONS.
Amb el cas de transmissió dels drets respectius de propietat per qualsevol dels mitjans
vàlids en Dret o la transmissió dels usos relatius als solars, el propietari intervinent en el
present conveni s’obliga a informar a les terceres persones adquirents, de l’existència
del present conveni i la subrogació de les obligacions aquí presents.
I, en prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat exemplar en el lloc i
data assenyalat a l’encapçalament.”
SEGON.- Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè realitzin
tants actes i gestions com calguin per executar aquest acord.
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TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la mercantil Unifamiliar Promocions 2000 SL
per al seu coneixement i efectes adients.
QUART.- Publicar el present conveni al portal 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.
2.2.7.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA RESOLUCIÓN D'UN CONTRACTE
MENOR DE SERVEI DE CUINA DE L'ESTOFAT DINTRE DELS ACTES DE LES
FESTES MAJORS DE L'ALDEA NÚM. EXP.: 2019/414.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Festes:
“Antecedents.En data 20 de març de 2019 i amb RE 2019/1090 per part de Jordi Curto Chiconia per
al servei de cuina de 1.000 racions d’estofat de vedella per a les Festes Majors 2019, el
qual ascendeix a un import de 6.000,00 €, IVA exclòs.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Aldea celebrada en data 17 de maig de
2019 va acordar adjudicar a Jordi Curto Chiconia per un import de 6.000,00 € (IVA
exclòs) el servei de cuina citat anteriorment.
En data 8 d’agost de 2019 amb RE 2019/3254 en Jordi Curto Chiconia ha presentar
escrit de renúncia a realitzar servei de cuina de 1.000 racions d’estofat de vedella per a
les Festes Majors 2019 per motius de salut del cuiner.
Fonaments de Dret.- Els articles 211 a 213, 245 i 246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(d'ara endavant LCSP).
- Els articles 109 a 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
- L'article 114 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
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 2019/216 de data 18 de juny.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1r.- Rescindir per mutu acord de l’Ajuntament de L’Aldea i Jordi Curto Chiconia, el
contracte menor de serveis adjudicat en data 17 de maig de 2019 amb un import de
6.000 € (IVA exclòs), per a realitzar el servei de cuina de 1.000 racions d’estofat de
vedella per a les Festes Majors 2019.
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2n.- Determinar que la present rescissió no dona dret a demanar cap mena
d’indemnització per danys i perjudicis a cap de les dues parts.
3r.-Notificar el present acord a l’interessat amb indicació dels recursos aplicables.
4t.- Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin i signar quants
documents facin falta per a la plena executivitat d’aquest acord.
5è.- Publicar el present acord al Portal de Transparència de l’Ajuntament de L’Aldea.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.8.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2019/279 REFERENT
A L’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE L’ALDEA I EL SR. JOSEP LLUÍS CURTO ALSO.
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2019/279 dictat en data 7 d’agost de 2019
referent a l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Aldea i el Sr.
Josep Lluís Curto Also el contingut literal és el següent:
“Atès que el Sr. Josep Lluís Curto Also és propietari dels solars adjunts situats a la
carretera de Tortosa número 6 i 4-2, amb referències cadastrals número
9437912BF9193E0001ZJ i 9437911BF9193E0001SJ respectivament, els quals formen
físicament un sol terreny en desús i abandonat, en el qual existeix vegetació
descontrolada en el seu interior i on existeixen dos cartells publicitaris de grans
dimensions en males condicions de conservació, amb un tancament perimetral
confrontant amb el vial, format per una tanca metàl·lica oxidada i un mur de pedra de
mitja altura en estat ruïnós.
Atès que les males condicions d’aquests dos solars dintre del nucli de la població
constitueix un greu perjudici sobre la seguretat dels vianants i, sobre les condicions de
salubritat i d’ornament públic, que requereixen actuacions municipals en exercici de les
competències atribuïdes a aquest Ajuntament, destinades a millorar les condicions
d’aquesta zona.
Atès que per part de l’Ajuntament de l’Aldea s’ha fet arribar al Sr. Josep Lluis Curto Also
la necessitat de millorar la seguretat dels vianants i, les condicions de salubritat i
ornament públic existents als solars.
En ús de les atribucions que em confereix l’art. 53.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
RESOLC
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i Josep Lluis
Curto Also, quin text és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN MUR
PERIMETRAL ENTRE LA VIA PÚBLICA I LES PROPIETATS VEÏNES DE LA
CARRETERA DE TORTOSA AMB AVINGUDA CATALUNYA DEL MUNICIPI DE
L’ALDEA.
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L’Aldea, a .....
REUNITS
D’una part, el Sr. XAVIER ROYO FRANCH, major d’edat, proveït amb D.N.I número
40928604-N, actuant en la seva condició d’Alcalde-President de l’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA, amb domicili a efectes de notificacions a l’Avinguda Catalunya s/n.
D’altra part, el Sr. Josep Lluis Curto Also, major d’edat, proveït amb D.N.I número
XXXXXXXX-N, actuant en nom i interès propi, amb domicili a efectes de notificacions al
Passeig Marítim número 36 del municipi de Sant Carles de la Ràpita.
Les parts intervinents en la qualitat amb la que actuen, es reconeixen recíprocament
capacitat jurídica i d’obra suficient per contractar i obligar-se i, en especial, per
l’atorgament i la signatura del present conveni,
EXPOSEN
I.- Que el Sr. Josep Lluis Curto Also és propietari del solar sense edificar, situat a la
carretera de Tortosa número 6 i 4-2, amb referències cadastrals número
9437912BF9193E0001ZJ i 9437911BF9193E0001SJ respectivament, constitueix la
finca registral número 27388 i 25615, inscrita al Registre de la Propietat de Tortosa
número 1.
Aquest solar limita en el seu costat sud-oest amb la carretera Nacional número 235, en
el seu pas pel nucli urbà de l’Aldea.
II.- Que el planejament urbanístic vigent qualifica el solar anteriorment referenciat com
sòl urbà “residencial semi-intensiva”, clau 1B.
III.- Que els solars propietat del Sr. Curto juntament amb el solar col·lateral situat a
l’Avinguda Catalunya número 295, formen físicament un sol terreny en desús i
abandonat, en el qual existeix vegetació descontrolada en el seu interior i on existeixen
dos cartells publicitaris de grans dimensions en males condicions de conservació, amb
un tancament perimetral confrontant amb el vial, format per una tanca metàl·lica oxidada
i un mur de pedra de mitja altura en estat ruïnós.
IV.- Que les males condicions d’aquests dos solars dintre del nucli de la població
constitueix un greu perjudici sobre la seguretat dels vianants i, sobre les condicions de
salubritat i d’ornament públic, que requereixen actuacions municipals en exercici de les
competències atribuïdes a aquest Ajuntament, destinades a millorar les condicions
d’aquesta zona.
V.- Que en l’actualitat no existeix normativa municipal reguladora dels solars sense
edificar, que habiliti a l’Ajuntament de l’Aldea a dictar ordres d’execució sobre els seus
propietaris.
VI.- Que en aquest sentit, el present conveni constitueix la confluència d’interessos
públics amb els interessos privats per corregir una situació que pateix aquest municipi
des de fa anys, de conformitat amb els següents,
PACTES
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Primer.- OBJECTE DEL PRESENT CONVENI.
Aquest conveni té per objecte l’assumpció de compromisos de les parts intervinents amb
la finalitat de millorar la seguretat dels vianants i, les condicions de salubritat i ornament
públic existents en la zona que discorre pels solars anteriorment referenciats.
Aquestes millores es pretenen aconseguir per part de l’Ajuntament de l’Aldea amb la
construcció d’un mur perimetral de caràcter provisional confrontant amb la vorera
existent, a l’alçada de l’Avinguda Catalunya número 295 i la carretera de Tortosa número
6 i 4-2 d’aquest municipi.
Amb aquest conveni les parts manifesten la seva conformitat en l’execució d’aquesta
obra entre el límit existent entre les propietats privades i el domini públic. Cal apuntar
que el gruix del mur (15 centímetres) ocuparà íntegrament les propietats privades sense
envair la vorera existent.
Segon.- DURADA DEL PRESENT CONVENI.
Aquest conveni tindrà durada determinada i finalitzarà d’acord amb les següents causes:
a) Per l’obtenció de llicència urbanística d’obres del propietari dels solar referenciat per
la construcció d’una edificació, sempre que les obres siguin executades.
b) Per altres causes justificades per part de la propietat que motivin la retirada del mur i
que siguin acceptades per part de l’Ajuntament de l’Aldea.
c) Per acord entre les parts.
Tercer.- CARACTERÍSTIQUES DEL MUR PERIMETRAL.
Les característiques tècniques i constructives del mur seran les següents:
a) Construït amb “geros” i arrebossat amb color blanc.
b) De 2 metres d’alçada.
c) De 15 centímetres de gruix.
El mur es situarà dintre del solar referenciat, recaient la seva part exterior al límit entre
la vorera i la propietat de l’intervinent, sense que en cap cas es disminueixi la zona de
trànsit de vianants. L’ocupació del mur a construir pel Ajuntament en el espai privat es
una ocupació a temporal i a precari d’acord amb la resta de pactes que es subscriuen
en el present conveni i no significa una cessió de la propietat del espai ocupat a
l’Ajuntament.
Quart.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.
Amb la finalitat de millorar la seguretat dels vianants i, les condicions de salubritat i
ornament públic de la zona on es situen els terrenys anteriorment referenciats,
l’Ajuntament es compromet a:
a) La construcció d’un mur perimetral de les característiques exposades en el pacte
tercer del present conveni.
b) La retirada del cartell publicitari existent a l’interior de la parcel·la cadastral número
4-2 de la carretera de Tortosa.
c) La retirada de la tanca metàl·lica existent al solar propietat del Sr. Curto.
d) La neteja de la runa i de la vegetació present en la vorera enfront dels solars.
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e) El manteniment i la conservació de la cara exterior del mur.
f) A instal·lar una porta d’accés al solar.
Cinquè.- COMPROMISOS DELS PROPIETARIS.
El propietari del solar, acceptant en aquest acte que l’Ajuntament de l’Aldea construeixi
un mur perimetral de les característiques anteriorment exposades, es compromet al
següent:
a) A permetre a l’Ajuntament de l’Aldea ocupar l’espai necessari per construir el mur
dintre de la seva propietat sempre que la cara exterior es situï al límit entra la propietat
privada i el domini públic.
b) A permetre a l’Ajuntament de l’Aldea la retirada del cartell publicitari referenciat.
c) A no percebre indemnització per la construcció del mur dintre de la propietat.
d) A no modificar les condicions estètiques i constructives del mur, ni afegir elements
decoratius o d’altres que desvirtuen la seva funció.
e) A mantenir i conservar el propietari el costat interior del mur.
f) A enderrocar la part de mur que es situa en el perímetre del solar, si s’ha obtingut
llicència urbanística per la construcció d’una edificació, amb la plena assumpció dels
costos que s’originin.
g) A mantenir net de vegetació i residus el solar.
h) A costejar la reconstrucció del mur o la part de mur enderrocat amb el cas que no
s’hagin executat les obres i hagi caducat la llicència urbanística, amb les mateixes
característiques previstes en aquest conveni.
Sisè.- TRANSMISSIÓ D’OBLIGACIONS.
Amb el cas de transmissió dels drets respectius de propietat per qualsevol dels mitjans
vàlids en Dret o la transmissió dels usos relatius als solars, el propietari intervinent en el
present conveni s’obliga a informar a les terceres persones adquirents, de l’existència
del present conveni i la subrogació de les obligacions aquí presents.
I, en prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat exemplar en el lloc i
data assenyalat a l’encapçalament.”
SEGON.- Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè realitzin
tants actes i gestions com calguin per executar aquest acord.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord al Sr. Josep Lluis Curto Also per al seu
coneixement i efectes adients.
QUART.- Publicar el present conveni al portal 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.
CINQUÈ.- Donar compte del present Decret de l’Alcaldia en la propera Junta de Govern
Local que es celebri.”
Els/les membres es donen per assabentats/des.
3. PROPOSTES URGENTS.
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No hi ha proposta urgents.
La Presidència aixeca la sessió a les 11:40 hores del dia 12 d’agost de 2019, de la
qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta acta de 44 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

El Secretari Accidental

Xavier Royo i Franch

Joan Rallo Ventura
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