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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 18/18 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 8 D’AGOST 
2018. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  8 d’agost de 2018 
  
A L’Aldea, quan són les 9:30 hores, del dia 8 d’agost de 2018, es reuneixen a la Sala 
de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en 
els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, 
que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, el Secretari Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó  
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo i Ventura 
 
No assisteix 
Sr. Albert Borràs i Tafalla 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DAT A 26 DE JULIOL 
DE 2018. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de 
juliol de 2018 que els hi van ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, 
queda aprovada per unanimitat l’esborrany de referència.  
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme 
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DESISTIMENT D’UNA SO L·LICITUD 
D’ALINEACIONS. EXP. 2018/596. INTERESSAT: J. G. G. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Fets 
 
Vista la sol·licitud de data 24 de maig de 2018 registre general d’entrada núm. 
2018/1923 presentada pel Sr. J. G. G. que sol·licitava alineacions del Carrer Sant 
Cebrià i Carrer Pau Casals de l’Aldea. 
 
Atès que en data 27 de juliol de 2018 registre general d’entrada núm. 2018/2819 el Sr. 
J. G. G. presenta una instància indicant que desisteix de la sol·licitud d’alineacions. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès els articles 94 i 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. I d’altra banda, l’article 84 de la mateixa Llei 
39/2015, d’1 d’octubre el qual estableix que el desistiment és una de les causes que 
posen fi al procediment.  
 

Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan en base al Decret 47/2015 de 
data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Declarar el desistiment del procediment iniciat pel Sr. J. G. G. mitjançant sol·licitud 
de data 24 de maig de 2018 registre general d’entrada núm. 2018/1923, que 
sol·licitava alineacions del Carrer Sant Cebrià i Carrer Pau Casals de l’Aldea. 
 
2n.- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
3r.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents.  
 
2.1.2.- ASSABENTAT COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LA PRIMERA  OCUPACIÓ 
RELATIVA A L’EXPEDIENT 2018/751. INTERESSAT: F. P. S. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que en data 6 de juliol de 2018, mitjançant registre general d’entrada núm. 
2018/2524, el Sr. F. P. S. ha presentat COMUNICACIÓ PRÈVIA de la primera 
ocupació relativa a la reforma i ampliació per a canvi d’ús de local a habitatge 
unifamiliar entre mitgeres ubicat al C/Sant Genís, XX de l’Aldea, expedient 2010/116, 
la qual va ser autoritzada en virtut de la llicència d’obres atorgada per la Junta de 
Govern Local en sessió de data 4 d’octubre de 2010 a favor de la senyora I. B. A. 
 
Vist que en data 30 de juliol de 2018, mitjançant registre general d’entrada núm. 
2018/2524, la Sra. I. B. A. transmet la llicència urbanística corresponent a l’expedient 
núm. 2010/116, al Sr. F. P. S. 
 
Vist l’informe favorable de data 31 de juliol de 2018, emès al respecte per part del 
tècnic municipal. 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  3 

Atès l’article 187 bis b) 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. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
1.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia de la primera ocupació, 
relativa a la llicència de reforma i ampliació per a canvi d’ús de local a habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, ubicat al C/Sant Genís, XX de l’Aldea, amb número 
d’expedient 2010/116, la qual va ser autoritzada per la Junta de Govern Local en la 
sessió de data 4 d’octubre de 2010, a favor de la senyora I. B. A. i, que ha estat 
transmesa en data 30 de juliol de 2018, al Sr. F. P. S. 
 
2.- Notificar el present acord als interessats.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents.  
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ D’UNA LLIC ÈNCIA D’OBRES 
MAJORS EN SÒL NO URBANITZABLE. EXP.: 2017/538. INTE RESSAT: J. G. M. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Antecedents 
 
En data 22 d’agost de 2017 amb registre general d’entrada núm. 2017/2033, el Sr. J. 
G. M., presenta a l’Ajuntament de l’Aldea una sol·licitud relativa a la tramitació d’un 
projecte d’actuació específica, per a la posterior obtenció d’una llicència d’obres majors 
consistents en la reforma i rehabilitació d’una edificació existent per adequació a 
habitatge familiar al polígon 9 parcel·la 137, amb referència cadastral 
43184A009001370000ZM, de l’Aldea. 
 
En data 12 de desembre de 2017 de conformitat a  l’article 52 del Decret 64/2014, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, 
es sol·liciten els informes, al Departament de Cultura, a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
a l’Oficina de Medi Ambient dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
En data 15 de desembre de 2017 els Serveis Tècnics van emetre informe verificant 
formalment la documentació presentada i comprovant que l’interessat havia aportat 
tots els documents relacionats a l’article 48.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 
i article 50 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística.  
 
En data 27 de desembre de 2017 es va sotmetre l'expedient a informació pública pel 
termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
núm. 246 inserció 2017-10797. 
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En data 2 de febrer de 2018 els Serveis Tècnics van emetre informe en sentit 
favorable a l’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica, per a la posterior 
concessió d’una llicència d’obra major per a la reforma i rehabilitació d’una edificació 
existent per adequació a habitatge familiar al polígon 9 parcel·la 137, amb referència 
cadastral 43184A009001370000ZM, de l’Aldea. 
 
En data 8 de febrer de 2018 es va publicar un anunci d’informació pública en la seu 
electrònica de l’Ajuntament. 
 
En data 22 de març de 2018 la Secretària Interventora de l’Ajuntament de l’Aldea, un 
cop finalitzat el període d’informació pública, emet certificat del qual en resulta que no 
es van presentar al·legacions al projecte d’actuació específica per a la concessió d’una 
llicència d’obres al polígon 9 parcel·la 137 de l’Aldea. 
 
En data 23 de març de 2018 la Junta de Govern Local en sessió ordinària va acordar: 
 
“PRIMER.- APROVAR PRÈVIAMENT el projecte d’actuació específica per a la 
concessió d’una llicència d’obres majors consistent en l’adequació d’un habitatge 
familiar al polígon 9 parcel·la 137, amb referència cadastral 43184A009001370000ZM, 
de l’Aldea promogut pels senyors J. G. M. i M. B. P., atès que s’han rebut tots els 
informes sectorials i no hi ha hagut al·legacions.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del present 
acord d’aprovació prèvia juntament amb còpia de tots els informes sectorials i el 
certificat del resultat de la informació pública a la Comissió d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre, per tal que aprovin o denegin definitivament el projecte d’actuació 
específica.” 
 
En data 4 d’abril de 2018, per mitjà del registre d’entrada d’aquest Ajuntament número 
2018/1651, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, adjunta l’acord 
d’aprovació definitiva del projecte d’actuació específica presentat pel Sr. J. G. M., en 
data 22 d’agost de 2017, amb número de registre d’entrada 2017/2033, per la 
rehabilitació d’una edificació existent al polígon 9, parcel·la 137, d’aquest municipi. 
 
En data 22 de juny de 2018, per mitjà del registre d’entrada número 2018/2373, el Sr. 
Jordi Martínez Piñol, en nom i representació del Sr. J. G. M., presenta projecte 
d’execució de reforma i rehabilitació de l’edificació existent al polígon 9, parcel·la 137, 
d’aquest municipi i l’assumeix de la direcció d’obres.  
 
En data 17 de juliol de 2018, amb número de registre de sortida número 2018/2373, a 
petició del l’Arquitecte tècnic municipal, es requereix al sol·licitant que presenti la 
documentació que manca per aportar. 
 
En data 20 de juliol de 2018, per mitjà del registre d’entrada número 2018/2695 
d’aquest Ajuntament, el Sr. Martínez, en nom i representació del Sr. J. G. M., aporta la 
informació requerida en data 17 de juliol de 2018. 
 
En data 31 de juliol de 2018, l’Arquitecte tècnic municipal, emet informe tècnic en 
relació a la sol·licitud de llicència d’obres majors presentada pel representant del Sr. J. 
G. M., en el qual considera que procedeix el seu atorgament amb els condicionants 
que s’exposen en l’apartat de conclusions del referenciat informe. 
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En data 3 d’agost de 2018 la Secretària accidental emet informe jurídic favorable a la 
sol·licitud de  llicència d’obres majors presentada pel representant del Sr. J. G. M., en 
relació amb el projecte d’actuació específica, aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió de data 26 d’abril de 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme i els articles 49 a 56 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.  
 
Vist l’article 14.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística.  
 
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. 
 
Vist l’informe emès en data 31 de juliol de 2018 per l’Arquitecte tècnic municipal i vist 
l’informe emès en data 3 d’agost de 2018 per la Secretària, en relació a l’informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua de data 21 de desembre de 2017, emès de conformitat a 
l’apartat c) del punt primer de l’article 52 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- Concedir al senyor J. G. M. la llicència necessària per a efectuar les obres 
de reforma i rehabilitació d’una edificació existent per adequació a habitatge familiar al 
polígon 9 parcel·la 137, amb referència cadastral 43184A009001370000ZM, de 
l’Aldea, amb estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Desestimar la proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu informe 
de data de data 21 de desembre de 2017, en el sentit que no procedeix connectar 
l’habitatge a la xarxa de clavegueram municipal ni tampoc a la xarxa d’abastament 
d’aigua potable, atenent la classificació del sòl i les previsions del projecte tècnic 
aportat en data 22 d’agost de 2017. 
 
TERCER.- 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 
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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 dona alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del 
RPLU. 
 
QUART.- 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. 
 
CINQUÈ.- 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. 
 
SISÈ.- 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 6.960,00€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 145.000,00 x 3,60 % 5.220,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 145.000,00 x 1,20 % 1.740,00 €  

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

 310,00 € 

TOTAL  6.960,00 € 

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

 FIANCES     

 
Descripció m³/Tones  € Quota a 

pagar 
 

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

 
Tm 

 
€/Tona 

  

 Residus d’enderroc en rehabilitació - 11 €/Tona -  
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 Residus de construcció/rehabilitació 71,70 11 €/Tona  788,70 €  

 Total Residus   788,70 €  

 Import mínim   150,00 €  

 Total fiança residus a dipositar   788,70 €  

 
VUITÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions:  
 
a) Deurà d’acreditar-se haver signat amb un gestor autoritzat un document 

d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus. 
b) i per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el sol·licitant haurà de 

demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà d’indicar la 
superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

c) Deurà donar compliment al règim de separació de distàncies assenyalades en els 
(art. 150 i següents NSCPM). 

d) Deurà donar-se compliment a les mesures assenyalades pels informes dels 
organismes afectats. 

e) Deurà designar Director d’execució d´obra i Coordin ador de Seguretat i Salut 
per a la fase d’execució de l’obra visat pel col·legi professional corresponent i 
caldrà aportar full de l’assumeix. 
 

NOVÈ.- Notificar el present acord als interessats i donar trasllat del mateix al servei 
d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents.  
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/695. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 26 de juny de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/2403 per J. G. G. on comunica les obres consistents en retirar 
cartells façana i marquesina amb màquina elevadora, ubicada a  Av. Catalunya, XXX, 
de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 07/08/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per J. G. G. on comunica les obres consistents en retirar cartells 
façana i marquesina amb màquina elevadora, ubicada a  Av. Catalunya, XXX, de 
l’Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent 
informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“ Assumpte:   Retirar cartells façana i marquesina amb màquina elevadora 
Expedient:   2018/695 
Sol·licitant:    J. G. G. 
R.G.E.:  2018/2403 
Emplaçament: Avinguda Catalunya, XXX 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 26 de juny de 2018 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig , 
emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
Antecedents 
 

• Amb data 26 de juny de 2018 i RGE 2018/2403 te entrada en aquest 
Ajuntament de l’Aldea una comunicació d’obres excloses de llicència a 
l’Avinguda Catalunya, 330 de l’Aldea a nom de Josefa Gilabert Gallego, per 
retirar cartells de façana i marquesina amb màquina elevadora. 

• Amb data 28 de juny de 2018 i RGS 2018/1873, es requereix documentació per 
sol·licitar informe al Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. 

• Amb data 5 de juliol de 2018 i RGE 2018/2520 te entrada en aquest Ajuntament 
de l’Aldea instància aportant documentació requerida. 

• Amb data 17 de juliol de 2018 amb número de registre 201820430000699, es 
sol·licita informe al Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, 
Demarcación de Carreteras  del Estado en Catalunya, Unidad de Carreteras de 
Tarragona. 

• Amb data 6 de agost de 2018 i RGE 2018/2908, te entrada en aquest 
Ajuntament de l’Aldea, informe del Ministerio de Fomento, Dirección General de 
Carreteras, Demarcación de Carreteras  del Estado en Catalunya, Unidad de 
Carreteras de Tarragona, amb número de Sortida 201820430000539 de 31 de 
juny de 2018 i N/R 2018/0053 (3Ay/T-2). 
 

Informe  
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1. Aquestes obres recauen en un sòl amb la classificació jurídica de Sòl Urbà 

Consolidat, i les obres es realitzaran en sòl amb la qualificació de Sistema 
general viari (V), Xarxa viària local , segons les actuals Normes Subsidiàries 
del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el Text 
Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 (art. 89 i següents NSPM), 
Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de l’Aldea, Text Refós aprovat 
definitivament per la CUTE el 27 de maig de 2010 i publicades al DOGC en 
data 27 de setembre de 2010 i altres obrants en aquest Ajuntament. 

2. Autorització tramesa d’acord a l’Article 46.2 de la Ley 37/2015, de 29 de 
septiembre, de Carreteras, vist l’informe del Ministerio de Fomento, Dirección 
General de Carreteras, Demarcación de Carreteras  del Estado en Catalunya, 
Unidad de Carreteras de Tarragona, amb número de Sortida 
201820430000539 de 31 de juliol de 2018 i N/R 2018/0053 (3Ay/T-2). 

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

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme a la Avinguda Catalunya, 330 de l’Aldea consistents en retirar cartells 
façana i marquesina amb màquina elevadora, amb els següents condicionants: 
 

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

• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici 
de tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura. 

• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no 
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les 
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent. 

• Donar compliment a l’informe del Ministerio de Fomento, Dirección General 
de Carreteras, Demarcación de Carreteras  del Estado en Catalunya, 
Unidad de Carreteras de Tarragona, amb número de Sortida 
201820430000539 de 31 de juny de 2018 i N/R 2018/0053 (3Ay/T-2), que 
diu: 

 
“-    Es prohibeix el dipòsit de materials, la col·locació de bastides, grues en 

terrenys de la carretera, alteració dels serveis que l'afecten i qualsevol altra 
operació o obstacle que dificulti el tràfic per la calçada.  

- S'informa exclusivament l'obra detallada i no implica dret a accedir a la 
carretera, ni un altre de classe alguna que no estigui expressament reconegut.  

- Es prohibeix l'abocament i desguàs d'aigües negres a les cunetes de la 
carretera, així com afectar al drenatge superficial i longitudinal de la mateixa.  

- En cas de ser necessària la instal·lació de bastida, grua, es col·locaran de 
manera que no ocupin part alguna de la calçada de la carretera i permetin el 
pas dels vianants, senyalitzant-se convenientment el lloc per on han de 
transitar. Així mateix se senyalitzarà amb balises lluminoses per a la seva visió 
nocturna i es col·locarà una lona de protecció per evitar la caiguda d'objectes a 
la calçada.” 
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 - L’autorització estarà subjecta a les exigències i limitacions contingudes en el 
Títol III, capítol I, del Reglament General de Carreteres aprovat per Reial decret 
1812/1994, de 2 de setembre (Art. 125.5 del R.G.C.). 
 

 
 
4. 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 1.250,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICAB LE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.250,00 x 3,60 % 45,00 € 

TOTAL  45,00 € 
 

5. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 19  taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS APLICABLE 
m² I DIA 

IMPORTS 

TAXA, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 
19 (Art. núm. 6 f)** 

*(10,00 x 1,55) =15,50 
m² x 0,26€ x 2 dies 8,06 € 

** Tarifa mínim a a aplicar a l’apartat f)  42,00  € 42,00 € 
TOTAL  42,00 € 

 
*Plataforma elevadora. El període comptabilitzat és de dos dies. 
 
6. 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. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
Segueix data i signatura” 
 
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 45,00 € amb el 
següent desglossament: 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.250,00 x 3,60 % 45,00 € 

TOTAL  45,00 € 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte de taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, per un import 
total de 42,00 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS APLICABLE 
m² I DIA 

IMPORTS 

TAXA, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 
19 (Art. núm. 6 f)** 

*(10,00 x 1,55) =15,50 
m² x 0,26€ x 2 dies 8,06 € 

** Tarifa mínima a aplicar a l’apartat f)  42,00  € 42,00 € 
TOTAL  42,00 € 

*Plataforma elevadora. El període comptabilitzat és de dos dies. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SETÈ.- 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.  
 
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/797. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 23 de juliol de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/2761 per R. C. E. on comunica les obres consistents en canvi de 
rajoles, sanitaris i instal·lacions d’aigua i electricitat del bany i canvi de fusteria 
d’alumini, retirada de runa i trasllat a deixalleria autoritzada ubicada a  Av. Catalunya, 
XXX-XXX, de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 30/07/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
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Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per R. C. E. on comunica les obres consistents en canvi de rajoles, 
sanitaris i instal·lacions d’aigua i electricitat del bany i canvi de fusteria d’alumini, 
retirada de runa i trasllat a deixalleria autoritzada ubicada a  Av. Catalunya, XXX-XXX, 
de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el 
següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“Assumpte:   Comunicació prèvia de obres consistents en canvi de 

rajoles, sanitaris i instal·lacions d’aigua i electricitat del 
bany i canvi de fusteria d’alumini, retirada de runa i 
trasllat a deixalleria autoritzada.  

Sol·licitant:   Ramón Caballé Espuny 
Registres entrada:  2018/2761 i 2018/2806 
Emplaçament:    Av. Catalunya, 132-134, 2n-1a 
Expedient:    2018/797 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 24 de juliol de 2018 i el que disposa l’art. 74.1 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig, emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. Aquestes obres recauen en un sòl amb la classificació jurídica de Sòl Urbà 

Consolidat, i les obres es realitzaran en sòl amb la qualificació de zona semi-
intensiva  Clau 1B  segons les actuals Normes Subsidiàries del municipi de 
l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el Text Refós de les 
NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre 
amb data 6 d’abril de 2005 (art. 89 i següents NSPM), Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de l’Aldea, Text Refós aprovat definitivament per la CUTE el 27 
de maig de 2010 i publicades al DOGC en data 27 de setembre de 2010 i altres 
obrants en aquest Ajuntament. 
 

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
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Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme a la Av. Catalunya, XXX-XXX, 2n-1a de L’Aldea i consistents en canvi 
de rajoles, sanitaris i instal·lacions d’aigua i electricitat del bany i canvi de fusteria 
d’alumini, retirada de runa i trasllat a deixalleria autoritzada, amb els següents 
condicionants: 
 

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

• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici 
de tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura. 

• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no 
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les 
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.  
 

3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el 
càlcul: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 4.000,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

4.000,00 x 3,60 % 144,00 € 

TOTAL  144,00 € 
 

4. 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. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
Segueix data i signatura”. 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la 
validesa dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.  
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost 
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 144,00 € amb 
el següent desglossament: 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

4.000,00 x 3,60 % 144,00 € 

TOTAL  144,00 € 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents.  
  
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/815. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 27 de juliol de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/2816 per A. G. C. on comunica les obres consistents substitució 
de vorada per un altra de menor alçada i rebaix de la vorera per facilitat l’entrada de 
vehicles al magatzem, en una llargada de 3,00 m. ubicada al carrer Baix Ebre, 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 07/08/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per A. G. C. on comunica les obres consistents en substitució de 
vorada per un altra de menor alçada i rebaix de la vorera per facilitat l’entrada de 
vehicles al magatzem, en una llargada de 3,00 m. ubicada al carrer Baix Ebre, X de 
l’Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent 
informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“Assumpte:   Comunicació prèvia de les obres consistents en 

substitució de vorada per un altra de menor alçada i 
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rebaix de la vorera per facilitat l’entrada de vehicles al 
magatzem, en una llargada de 3,00 m. 

Sol·licitant:   A. G. C. 
Registre entrada:  2018/2816 
Emplaçament:    Carrer Baix Ebre, X 
Expedient:    2018/815 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 1 d’agost de 2018 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, 
analitzada la instancia seva, les obres sol·licitades estan sotmeses a comunicació 
prèvia, per la qual cosa 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 
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 Consolidat, amb la 
qualificació de Sistema general viari ( V ), Xarxa viària local.  
 

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 Baix Ebre, X de L’Aldea i consistents en substitució de vorada 
per un altra de menor alçada i rebaix de la vorera per facilitat l’entrada de vehicles al 
magatzem, en una llargada de 3,00 m., amb els següents condicionants: 
  

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

• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici 
de tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura. 

• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no 
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les 
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.  

• La reconstrucció de la vorera s’ajustarà als detalls adjuntats, d’acord al 
projecte d’urbanització del Carvallo. 
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3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el 
càlcul: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 515,42 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

515,42 x 3,60 % 18,55 € 

TOTAL  18,55 € 
 

4. 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. 
 
Sense perjudici que es requereixi informe a la Policia Local, per la necessitat de 
sol·licitar llicència de gual, regulada per l’ordenança fiscal número 14 i altres informes 
que resultin preceptius. 
 
Segueix data i signatura”. 
 
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 
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no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la 
validesa dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.  
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost 
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 18,55 € amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

515,42 x 3,60 % 18,55 € 

TOTAL  18,55 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents.  
 
2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNC IA D’OBRES 
MENORS. EXP. 2018/593. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 25 de maig de 2018 amb 
Registre general d'Entrada 2018/1950: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 

LIQUIDACIÓ 
TOTAL 
FIANCES 

2018/
593  

J.Q. Pol. 9, Par. 
221 

Tancament de malla 
simple torsió i 
construcció de 
caseta per sistema 
de reg 

216,00 € 150,00 € 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels 
serveis tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 
06/08/2018, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
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Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a J. Q. la llicència necessària per a efectuar les obres consistents 
en el tancament de 167 m. de perímetre de la finca amb malla simple torsió, i 
construcció d’una caseta d’escassa entitat constructiva per protegir el sistema de reg 
d’1,80 x 1,70 x 2,00 m. per col·locar abonadora i griferia de distribució de reg al camí 
de l’Ermita s/n, polígon 9, parcel·la 221 de l’Aldea, amb estricta subjecció a les 
condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada 
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, la normativa de planejament 
d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis tècnics, si 
s’escau. 
 
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense 
necessitat de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre 
que la llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del 
projecte autoritzat i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb 
l’article 76 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial 
del projecte quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del 
RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el 
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. 
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser 
sol·licitades expressament, l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, 
prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la 
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa 
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit 
per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
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CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un 
import total de 216,00 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.500,00 x 3,60 % 162,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 4.500,00 x 1,20 % 54,00 € *   

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

216,00 € 

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

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

 
• Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant 

haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud 
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai 
públic. 

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

• No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el 
trànsit. 

• L’ autorització s’ entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers.   

• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no 
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les 
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent. 

 FIANCES     
 Descripció % PEM € Quota a 

pagar  
 

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

 
  

 
  

  

 Residus dificultat preveure volum residus 0,15 4.500,00 6.75 €  

 Total Residus   6.75 €  

 Import mínim   150,00€  

 Total fiança residus a dipositar   150,00€  
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• Només s´admetran obres de manteniment i conservació. En cap cas 
s´admetran obres de millora. 
 

VUITÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva 
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició 
de material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i 
paviment de vorera. 
 
NOVÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents.  
 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UN CONTRACTE ME NOR PER A LA 
REALITZACIÓ L’ACTE DE LA PRESENTACIÓ DE LES PUBILES  I HEREUS 2018. 
EXP. 2018/840. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“La Regidoria de Festes va organitzar el passat dia 4 d’agost de 2018 l’acte de 
presentació de les pubilles i hereus 2018. Per poder portar a terme aquest acte es va 
efectuar l’encàrrec d’aquest servei a JORDI CABALLÉ CAIRE. 
 
La despesa d’aquest servei ascendeix a 4.000,00 euros (IVA exclòs), segons 
pressupost presentat a l’Ajuntament en data 6 d’agost de 2018 amb núm. de registre 
2018/2898. 
 
L’import d’aquesta despesa ens situa en la figura del contracte menor prevista a l’art. 
118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.  
 
En virtut de la delegació de competències conferides per l’Alcaldia a la Junta de 
Govern Local en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, correspon a 
aquest darrer òrgan l’aprovació d’aquelles despeses quin import superen els 3.000 
euros.  
 
Donat que el servei encarregat a JORDI CABALLÉ CAIRE era indispensable per portar 
a terme l’acte de la presentació de pubilles i hereus 2018.  
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre aquest pagament.  
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposta l’adopció de l’acord següent:  
 
1.-Aprovar i disposar la despesa per import de 4.840,00 euros (IVA inclòs) 
corresponent a la realització de l’acte de presentació de pubilles i hereus 2018 que va 
tenir lloc el dia 4 d’agost de 2018 a favor de JORDI CABALLÉ CAIRE.  
 
2.- Aplicar aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 338/22608. 
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3.- Notificar quest acord al servei municipal d’intervenció i a l’empresa adjudicatària del 
servei.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents.  
 
2.2.2- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA BAIXA D’UN GU AL A L’AV. 
CATALUNYA NÚM. XX (J.P.M.).  EXP. 2018/841. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 16 de juliol de 2018 RE 2018/2655 per part del Sr. 
J. P. M. en la qual sol·licita la baixa del gual núm. 41 situat a l’Av. Catalunya núm. XX 
de L’Aldea. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Declarar extingida la llicència per a gaudir de l’aprofitament especial de les voreres 
per entrada de vehicles a l’entrada de l’Av. Catalunya núm. XX de L’Aldea. 
 
2.- Donar de baixa del padró municipal de taxes el gual núm. 41 situat a l’Av. 
Catalunya núm. XX de L’Aldea. 
 
3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base.- Gestió 
d’Ingressos, als efectes oportuns. 
 
4.- Informar a la interessada que la baixa del gual esmentat tindrà efectes fiscals a 
partir de l’1 de gener de 2019. 
 
5.- Notificar el present acord a la interessada i al servei municipal encarregat de la 
confecció d’aquest padró.” 
 

APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents.  
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D’ UN GUAL AL 
CARRER MONTBLANC NÚM. X. INTERESSAT: P. M. P. P. EX P. 2018/829. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 3 de juliol de 2018 RE 2018/2483 per part del Sr. 
P. M . P . P. en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Montblanc del municipi 
a l’alçada del núm. X.  
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de data 27 de juliol de 2018, el qual posa de manifest que 
no hi ha cap impediment en instal·lar un gual en aquest tram de carrer. 
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Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció dels ingressos municipals de dret públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Concedir a la Sra. P. M. P. P. llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer 
Montblanc núm. 6 de L’Aldea amb efectes a partir del segon semestre del 2018. 
 
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període 
2018 i següents, segons el següent detall: 
 

Nom 
Cognoms 

Situació Número 
de gual 

Mida gual TOTAL 
GUAL 

P. M. P. P. C/ 
Montblanc 
X 

201 Gual sense vorera de 2,4 
metres x 30 €/ml = 72,00 € 
anuals 

72,00 € 

 
3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 201. 
 
4.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base-Gestió 
d’Ingressos per tal que es liquidi la part proporcional de la taxa de gual corresponent al 
segon semestre del 2018 que es de 36,00 € al Sr. P. M. P. P. amb DNI Núm. 
XXXXXXX-Z. 
 
5.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
6.- Comunicar a l’interessat que per l’any 2019 i següents se li liquidarà anualment, la 
quota íntegra dels guals concedits.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents.  
 
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UN CONTRACTE ME NOR DE 
SERVEIS PER A LA FESTA MAJOR DE 2018. EXP. 2018/842 .  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 6 d’agost de 2018 amb R.E 2018/2897 en JORDI CABALLÉ CAIRE va 
presentar un pressupost per import de 5.850 euros (IVA exclòs) per al servei de 
concert i festa per al dia 13 d’agost dintre dels actes de les Festes Majors 2018.  
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat 
amb JORDI CABALLÉ CAIRE contractacions menors amb càrrec al pressupost 
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municipal 2018, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació 
projectada ascendeixin a 15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per 
la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 
en relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que a l’aplicació 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. 118.3 de la llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de JORDI CABALLÉ CAIRE del contracte menor de 
servei de concert i festa per al dia 13 d’agost dintre dels actes de les Festes Majors 
2018 per un import de 5.850 euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 
7.078,50 euros, segons pressupost presentat en data 6 d’agost de 2018 amb R.E 
2018/2897.  
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 7.078,50 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 338/22608. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’adjudicatari.”  
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
  
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D’ UNA RESERVA 
D’ESTACIONAMENT PAR A MINUSVÀLID. (AV/ CATALUNYA XX ). EXP. 2018/843. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 16 de juliol de 2018 RE 2018/2655 per part del Sr. 
J. P. M. en la que sol·licita la senyalització a l’avinguda Catalunya núm. XX d’una plaça 
d’estacionament de vehicle reservada per a persones minusvàlides. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de data 27 de juliol de 2018. 
 
Atès allò previst a l’art. 7 del RDL 339/1990, de 2 de març, 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. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
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1.- Accedir a la petició presentada en data 16 de juliol de 2018 RE 2018/2655 per part 
del Sr. J. P. M. en la que sol·licita la senyalització a l’avinguda Catalunya núm. XX una 
plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones minusvàlides. 
 
2.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància als efectes oportuns. 
 
3.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 

APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D’ UN GUAL AL 
CARRER VENTURETA NÚM. XX. INTERESSAT: G. M. S.. EXP . 2018/826. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 9 de juliol de 2018 RE 2018/2560 per part del Sr. 
G. M. S. en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Ventureta del municipi a 
l’alçada del núm. XX. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de data 27 de juliol de 2018, el qual posa de manifest que 
no hi ha cap impediment en instal·lar un gual en aquest tram de carrer. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció dels ingressos municipals de dret públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Concedir al Sr. G. M. S. la llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer 
Ventureta núm. 29 de L’Aldea amb efectes a partir del segon semestre del 2018. 
 
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període 
2018 i següents, segons el següent detall: 
 

Nom 
Cognoms  

Situació Número 
de gual 

Mida gual TOTAL  
GUAL  

G. M. S. C/ 
Ventureta 
XX 

200 Gual sense vorera de 3,15 
metres x 30 €/ml = 94,50 € 
anuals 

94,50 € 

 
3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 200. 
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4.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base-Gestió 
d’Ingressos per tal que es liquidi la part proporcional de la taxa de gual corresponent al 
segon semestre del 2018 que és de 47,25 € al Sr. G. M. S. amb DNI Núm. 
XXXXXXXX-W. 
 
5.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
6.- Comunicar a l’interessat que per l’any 2019 i següents se li liquidarà anualment, la 
quota íntegra dels guals concedits.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D ’UN CONTRACTE 
MENOR DE SERVEIS DE POSADA EN MARXA I MANTENIMENT S ETMANAL DE 
LES PISCINES MUNICIPALS. INTERESSAT: CONSTRUCCIONES  TOMAS VIDAL, 
S.L. EXP. 2018/639. 
 
Es dóna compte de la següent proposa de l’Alcaldia: 
 
“Atès el pressupost presentat en data 13 de juny de 2018, reg. d’entrada 2018/2241 
per part de l’empresa CONSTRUCCIONES TOMAS VIDAL, S.L, per a la posada en 
marxa i manteniment setmanal de les piscines municipals de l’Aldea, el qual ascendeix 
a un import de 7.834€, IVA exclòs. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat 
amb l’empresa CONSTRUCCIONES TOMAS VIDAL, S.L contractacions menors amb 
càrrec al pressupost 2018, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació 
projectada ascendeixin a 15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per 
la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 
en relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.  
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 342/21202 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor de serveis, segons es desprèn dels arts. 17 i 118 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en la posada en marxa i 
manteniment setmanal de les piscines municipals de l’Aldea, per un import 7.834 
euros, IVA exclòs, més 1.645,14 euros corresponent al 21% d’IVA, a favor de 
l’empresa CONSTRUCCIONES TOMAS VIDAL, S.L, segons la proposta econòmica 
presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2018/2241. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 9.479,14 euros amb càrrec a 
l’aplicació del pressupost municipal 342/21202. 
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3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UN CONTRACTE ME NOR DE 
SERVEIS PER A LA FESTA MAJOR DE 2018. EXP. 2018/844 .  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 6 d’agost de 2018 amb R.E 2018/2902 la mercantil DIGGERS MUSIC SL va 
presentar un pressupost per import de 5.500 euros (IVA exclòs) per a la realització del 
concert de JOAN ROVIRA el dia 17 d’agost dintre dels actes de les Festes Majors 
2018.  
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat 
amb DIGGERS MUSIC SL contractacions menors amb càrrec al pressupost municipal 
2018, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada 
ascendeixin a 15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta 
Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en 
relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que a l’aplicació 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. 118.3 de la llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de la mercantil DIGGERS MUSIC SL del contracte 
menor per a la realització del concert de JOAN ROVIRA el dia 17 d’agost dintre dels 
actes de les Festes Majors 2018 per un import de 5.500 euros més 21% d’IVA, 
resultant un import total de 6.655 euros, segons pressupost presentat en data 6 
d’agost de 2018 amb R.E 2018/2902.  
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 6.655 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 338/22608. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.”  
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.9.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UN CONTRACTE ME NOR PER AL 
SUBMINISTRAMENT DE MÀQUINES DE CLIMATITZACIÓ DEL PA VELLÓ 
MUNICIPAL PER A LA FESTA MAJOR DE 2018. EXP. 2018/8 14.  
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Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 26 de juliol de 2018 amb R.E 2018/2803 l’empresa ALIVECLI, SL va 
presentar un pressupost per import de 9.640 euros (IVA exclòs) per al subministrament 
de màquines de climatització per al pavelló municipal per a les Festes Majors 2018.  
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat 
amb la mercantil ALIVECLI, SL contractacions menors amb càrrec al pressupost 
municipal 2018, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació 
projectada ascendeixin a 15.000€, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la 
Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en 
relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 338/20303 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de l’empresa ALIVECLI, SL del contracte menor de 
subministrament màquines de climatització per al pavelló municipal per a les Festes 
Majors 2018 per un import de 9.640 euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 
11.664,40 euros, segons pressupost presentat en data 26 de juliol de 2018 amb R.E 
2018/2803.  
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 11.664,40 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 338/20303. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.”  
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.10.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA DEVOLUCIÓ D E L’IMPORT DE 
LES COLÒNIES ORGANITZADES PEL CASAL D’ESTIU. EXP. 2 018/847. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Casal d’Estiu va organitzar unes colònies a Olot els dies 18, 19 i 20 de 
juliol de 2018. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sra. A. A. Q. amb número de RE 2018/2784 de data 
25 de juliol de 2018 en la qual demana la devolució de l’import de la inscripció a les 
colònies realitzades a Olot del seu fill I. B. A. per un import de 75 euros ja que no va 
poder assistir. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  ACORD, 

 
1r.- Efectuar la devolució de l’import de la inscripció a les colònies realitzades a Olot I. 
B. A. per un import de 75 euros. 

 
2n.- Notificar l’acord a la peticionaria i al servei d’intervenció, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.11.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA DEVOLUCIÓ D E L’IMPORT DE 
LES COLÒNIES ORGANITZADES PEL CASAL D’ESTIU. EXP. 2 018/848. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Casal d’Estiu va organitzar unes colònies a Olot els dies 18, 19 i 20 de 
juliol de 2018. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sra. R. P. C. amb número de RE 2018/2788 de data 
25 de juliol de 2018 en la qual demana la devolució de l’import de la inscripció a les 
colònies realitzades a Olot del seu fill B. G. P. per un import de 75 euros ja que no va 
poder assistir. 

 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  ACORD, 

 
1r.- Efectuar la devolució de l’import de la inscripció a les colònies realitzades a Olot de 
B. G. P. per un import de 75 euros. 

 
2n.- Notificar l’acord a la peticionaria i al servei d’intervenció, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 9:45 hores de l dia 8 d’agost de 2018, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta de 28 pà gines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     Joan Rallo i Ventura  
 


