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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 18/20. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 17 DE 
SETEMBRE DE 2020. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA: 1a 
DATA: 17 de setembre de 2020 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 17 de setembre de 2020, 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 3 DE 
SETEMBRE DE 2020. 
 
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 3 de setembre de 
2020 que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada 
per unanimitat l’esborrany de referència 

 
2. PROPOSTES 

 
2.1. Urbanisme 
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSAT: J. B. A. (NÚM. EXP.: 2020/781) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 2 de setembre de 2020 
amb Registre d'entrada núm. 2020/2930: 
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EXP NOM I COGNOMS SITUACIÓ 
TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/781 J. B. A. 
Finca La Palma, 

s/n 
Obra menor 2.355,33 € 

 
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 20 
d’agost de 2020, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a J. B. A. llicència urbanística per a reformar part de les oficines de 
la planta baixa, modificació de la distribució interior, millores instal·lació elèctrica, 
millores en climatització, millores en fals sostre, pintura, a la finca La Palma, s/n, 
d’aquest municipi, 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 dona 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova. 
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QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 2.355,33 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

49.069,37 x 3,60  1.766,50 € 

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

49.069,37 x 1,20  588,84 €   

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

 
16,00 € 

TOTAL 
 

2.355,33 € 

 
SISÈ.- 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.  

 
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. 
 
2.1.1.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA SOBRE L’ATORGAMENT DE 
LLICÈNCIA AMBIENTAL. INTERESSAT: UTE BAIX EBRE-MONTSIÀ (NÚM. EXP: 
2018/940). 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Expedient de llicència ambiental de l’activitat dedicada a  activitat industrial de 
neteja emplaçada a la CN-235, coordenades X: 298996.2; Y: 4513711.5, 
classificada dins l’Annex II codi 12.47. 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 13 de setembre de 2018 UTE BAIX EBREMONTSIÀ, sol·licita a l’Ajuntament 
l’atorgament d’una llicència ambiental per l’activitat industrial de neteja la qual es troba 
classificada dins l’Annex II codi 12.47 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental. (RE 2018/3325) 
 
En aquesta mateixa data se sol·licita l’informe previ en matèria d’incendis. (RE 
2018/3324). 
 
En data 5 d’octubre de 2018 s’emet informe de secretaria sobre el procediment a seguir 
per a l’atorgament de la llicència ambiental. 
 
En data 16 de novembre de 2018 el SAM de la Diputació de Tarragona va emetre 
informe on es conclou que d'acord amb el que s'estableix a la LPCAA, l'activitat s'ha de 
classificar d'acord amb el règim d'intervenció que correspon a l'activitat amb grau 
d'incidència més elevat i per tant, l'activitat es classifica amb codi 12.47, que correspon 
a l'activitat de rentador de vehicles i s'inclou dins l'annex II sotmès a llicència ambiental. 
I que donat que l'ajuntament de l'Aldea no disposa d’òrgan tècnic ambiental municipal, 
haurà de trametre l'expedient a I' òrgan tècnic ambiental comarcal per tal que avaluï la 
sol·licitud de llicència ambiental presentada, es pronunciï sobre la suficiència i la 
idoneïtat de la documentació presentada i formuli l'informe integrat corresponent. 
 
Aquest mateix informe estableix que d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), l’ activitat objecte d’aquest 
expedient es classifica amb codi 12.47, annex II. 
 
En data 19 de desembre de 2018 Bombers de la Generalitat emeten informe favorable 
en matèria de prevenció d’incendis.  
 
En data 04 de juliol de 2019 es sol·licita informe a l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal 
del Baix Ebre (OTAC CCBE), que en data 17 de juliol de 2019 comunica la idoneïtat i 
suficiència del projecte. 
 
Seguint les indicacions de l’OTAC CCBE es sotmet el tràmit a informació pública des 
del 30 d’agost de 2019 fins al 30 de setembre de 2019, publicant-se al Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona, sense que es presentin al·legacions al mateix. 
 
En data 27 de novembre de 2019 l’Ajuntament de l’Aldea rep l’informe de l’Òrgan Tècnic 
Ambiental Comarcal (registre general d’entrada núm. 2019/4546). 
 
En data 05 de març de 2020 la Junta de Govern Local adopta la proposta de resolució 
provisional i de la mateixa es va informar a les parts interessades sobre l’esmentada 
proposta perquè poguessin presentar al·legacions. 
Transcorregut el termini per a la presentació d’al·legacions la Secretaria de la 
Corporació emet certificat sobre la no presentació d’aquestes. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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Arts. 45 a 47 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental 
d’Activitats. 
 
Arts. 53 i 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, els quals es despleguen en l’art.65 i ss. del Decret 
64/2014, de 13 de maig, 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. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això, a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
  
PRIMER. Atorgar la llicència ambiental a la UTE Baix Ebre i Montsià, per a l’activitat 
industrial de neteja, que s’ha d’ubicar a la Ctra. N-235 (X: 298996.2;Y:4513711.5), 
subjecte al compliment de les prescripcions tècniques que es deriven de l’informe emès 
en data 27 de novembre de 2020 per part de l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal i que 
transcrit literalment diu: 
 
“ INFORME INTEGRAT RESPECTE ELS VECTORS AMBIENTALS DE L’ACTIVITAT 
Ref. 0222019 
 
1. DADES DE L’EXPEDIENT 

 

Exp. Activitat Titular 

09/2019 Activitat industrial de neteja UTE BAIX EBRE I MONTSIA 

Coordenades Emplaçament Municipi 

X: 298996.2 
Y:4513711.5 

Ctra. N-235 L’ALDEA 

Classificació Descripció 

Annex II, codi 12.47 Instal·lacions i activitats de  neteja de 
vehicles 

 
2. ANTECEDENTS 

 
En data 15 de juliol de 2019, l’Ajuntament de l’Aldea, tramet la documentació per a 
l’emissió de l’informe de suficiència i idoneïtat de l’activitat abans esmentada. 

 
L’Òrgan Tècnic Ambiental d’aquest Consell Comarcal, OTAC CCBE, en sessió duta 
a terme el dia 17 de juliol de 2019, va efectuar l’anàlisi de la suficiència de la 
documentació tècnica presentada i va acordar la idoneïtat i suficiència per a l’obtenció 
de la llicència ambiental. 

 
En data 8 d’octubre de 2019, l’Ajuntament de l’Aldea aporta certificat de la informació 
pública i veïnal en la qual ha estat exposat al taulell d’anuncis de l’ajuntament, durant 
30 dies per a la formulació de les al·legacions pertinents. 
3. FONAMENTS DE DRET 

 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
LPCAA, d’acord amb els articles 14 i 38, l’OTAC, com a òrgan tècnic encarregat de 
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dur a terme les funcions de verificació, avaluació i formulació dels informes tècnics 
integrats dels projectes de les activitats sotmeses al règim d’intervenció ambiental 
establert en aquells municipis de menys de 20.000 habitants i els municipis de menys 
de 50.000 habitants i de més de 20.000 habitants que no disposin del corresponent 
òrgan tècnic ambiental municipal competent. 

 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics 
de sanejament (DOGC núm. 3894, de data 29/05/2003). 

 
Reglament Comarcal d’abocament d’aigües residuals aprovat pel Consell Comarcal 
del Baix Ebre, (BOP de Tarragona, núm. 113, de data 16/05/2015). 

 
Llei 16/02 de protecció contra la contaminació acústica. 

 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei de 
protecció contra la contaminació acústica. 
 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21/07/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 
del medi nocturn. 
 
Real Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats 
potencialment contaminadores de l’atmosfera (CAPCA) i s’estableixen les disposicions 
bàsiques per a la seva aplicació (BOE 25 de 29.01.2011). 
 
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera (BOE 
275, de 16.11.2007). 
 
4. ANÀLISI I VALORACIÓ 

 
4.1. Declaració d’Impacte Ambiental 
 
L’activitat tal com estableixen els articles 33.1 i 34 de la LPCAA no està sotmesa a 
impacte ambiental. 
 
4.2. Gestió d’aigües residuals: 
 
Seguint el procediment de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i control 
Ambiental de les activitats, el CCBE ha informat amb caràcter preceptiu de l’activitat 
esmentada, en relació al vector aigües residuals. 
 
En data 25 de novembre de 2019, l’àrea de sanejament del CCBE, ha emès informe 
favorable pel que fa a l’abocament de les aigües residuals a la xarxa municipal de 
clavegueram generades per l’activitat UTE BAIX EBRE-MONTSIÀ, situada a la Ctra. 
N-235, 78 de l’Aldea, 
 
S’avalua la documentació tècnica en relació a l’activitat d’un rentador de vehicles i, en 
allò que fa referència a la gestió de les aigües residuals, es considera el següent: 
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• Dades de l’abastament: 
 

 
 

• Descripció generació de les aigües residuals i el punt/s abocament 
(*) S’estima abocar aproximadament el cabal consumit més les aigües pluvials 
susceptible d’estar contaminades. 

 

• D’acord les dades aportades s’estima abocar un total de 2.727 m3 que, 
depenent de la seva tipologia (rentat vehicles o pluvials contaminades) seran 
conduïdes fins al seu tractament previ, anterior a l’arqueta final de presa de 
mostres. 
 

• Les aigües pluvials són conduïdes separadament de les residuals per ser 
filtrades mitjançant drenatge al sòl. 

 
1. MESURES EN RELACIÓ AMB LA GESTIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS 

 
Autorització 
 
S’autoritza l’abocament d’aigües residuals procedents del rentat de camions, 
les susceptibles d’estar contaminades i les sanitàries, assimilables a 
domèstiques, a la xarxa municipal de clavegueram. 
 
L’Administració actuant competent de l’abocament de l’establiment és el 
Consell Comarcal del Baix Ebre, aquest fixa els límits i les condicions de 
control de l’abocament que es detallen a continuació: 
 
Condicions particulars 
 

Volum abastat 
(m3/dia) (m3/any) 

Procedència Usos 

 

2.727 

 
Xarxa d’abastament 

municipal 

- rentat vehicles recollida residus 

- neteja instal·lacions 

- serveis sanitaris i usos domèstics 

 

Focus 

núm. 

Descripció 
procedència aigües 
residuals 

Tractament UTM 
a xarxa 

Destí 

abocament 

Cabal 

(m3/any 

) 

1 -Aigües sanitàries i usos 

domèstics (10 %) 

 

-Aigües rentat camions 

(90%) 

 

-Aigües zona 

subministrament gasoil 

(neteges o susceptibles 

d’estar contaminades) 

-Cap 

 

-Físico-químic 

-Separador 

hicdrocarburs 

 

UTMX: 

299.020 

 

UTMY: 

4.513.660 

 

EDAR 

l’Aldea 

2.727 

(*) 
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1. L’abocament haurà de complir en tot moment el que disposa el 
Reglament Guia de l’ús i els Abocaments d’Aigües Residuals al 
Clavegueram publicat al BOP de 13/11/96 i el Decret 130/2003, de 13 
de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de 
Sanejament, i amb els següents 
paràmetres amb caràcter global: 
 

2. Aquests valors límit no emparen l’abocament d’altres substàncies diferents de 
les assenyalades explícitament en aquesta condició, llevat que estiguin 
presents a les aigües de manera natural, especialment de les anomenades 
substàncies perilloses (Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, 
de 23 de maig). 

 
3. En relació amb l’autocontrol, en el punt d’abocament final, és necessari que 

l’empresa realitzi de forma bianual, per un laboratori homologat per l’ACA, una 
anàlisi d’aquells paràmetres que puguin aparèixer en el seu efluent, que 
es troben especificats en la condició particular 1. Els paràmetres i els 
resultats analitzats, hauran de fer-se constar en un llibre de registre a 
disposició del personal inspector. Així mateix, els resultats obtinguts hauran 
de fer-se arribar a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre-
Departament de sanejament. 

 
4. Si amb les anàlisis obtingudes durant l’autocontrol l’interessat comprovés que 

l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d’adoptar les mesures 
complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries. 

5. Els fangs i els residus generats en les instal·lacions han de ser gestionats 
d’acord el que es regula a la normativa sectorial, presentant els fulls de 
seguiment i acceptació corresponents. En cap cas s’abocaran a la xarxa de 
clavegueram ni han d’afectar ni suposar cap risc al sistema final de 
sanejament. 

Paràmetres Valor límit 

Cabal anual mitjà (estimat per l’empresa) 2.727 m3 

Cabal anual màxim (estimat per l’empresa) 3.000 m3 

Matèries en suspensió (mg/l) 750 

DBO5 (mg/I O2) 750 

DQOnd (mg/I O2) 1.500 

Matèries inhibidores (Equitox) 25 

pH (interval) 6-10 

Conductivitat (mS/cm) 6.000 

Detergents aniònics (mg/l) 6 

Clorurs (mg/l Cl-) 2.500 

Fòsfor total (mg/l P) 50 

Hidrocarburs (mg/l) 25 

Nitrogen orgànic i amoniacal (mg/l) 90 
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6. Totes les aigües pluvials “netes”, les interceptades per les cobertes de totes les 

edificacions i les d’escolament superficial, en cap cas s’abocaran a la xarxa 
municipal de clavegueram. En cas d’existir, han de ser conduïdes fins a la 
xarxa separativa, i si no fins a la via pública o a la llera més pròxima. 

 
7. Les condicions d’abocament especificades pel CCBE s’hauran de 

comprovar als controls inicials i periòdics preceptius. 
 

8. Es comunica a l’empresa que el seu abocament es realitza a la xarxa de 
clavegueram públic que condueix les seves aigües a l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals (EDAR) de l’Aldea. 

 
9. L’abocament de l’establiment serà efectiu sempre i quan es disposi del 

permís de connexió a la xarxa municipal de clavegueram concedit per 
l’Ajuntament de l’Aldea. 

 
Condicions generals 
 

1. El titular de la llicència ha de disposar d’una arqueta de registre pròpia de 
l’activitat i de fàcil accés que permeti l’aforament i la presa de mostres 
periòdicament. 

 
2. El termini màxim de vigència de les determinacions i condicions ambientals, 

en relació a l’abocament d’aigües residuals, serà de vuit anys renovables 
successivament a partir de la notificació de la resolució de la llicència 
ambiental des de l’Ajuntament a l’interessat, sempre que es compleixin les 
normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment. 

 
3. L’empresa haurà de disposar d’un Pla d’Emergència d’acord amb la 

legislació sectorial aplicable. 
 

 
 

4. Qualsevol abocament accidental, que pugui afectar el bon funcionament de  
l’abocament i en conseqüència un risc per al medi receptor, s’haurà de posar 
en coneixement del CCBE. És responsabilitat de l’empresa garantir les 
mesures de seguretat adients i prendre les mesures correctores o 
modificacions i millores que es considerin necessàries per evitar 
l’abocament a la xarxa de clavegueram. 

5. Advertir a l’activitat que en cas de no complir amb les condicions fixades en 
els apartats anteriors, l’autorització podrà ser revocada. 

 
6. L’abocament objecte d’aquest informe preceptiu restarà inscrit al cens de la 

comarca del Baix Ebre. 
 

fax email 

sfornos@copate.cat 
marques@copate.cat 

CONSELL COMARCAL 977.70.59.46 

EMPRESA 
EXPLOTADORA 977.51.01.86 HVillagrasaL@fcc.es 
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4.3. Mesures en relació amb els residus 
 
1. l’activitat ha de gestionar els residus que generi l’activitat d’acord amb les 

prescripcions tècniques establertes en el decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
procediments de gestió de residus, pel que fa a tramitar les fitxes 
d’acceptació e els fulls de seguiment. 

 
2. En cas de generar residus perillosos, aquests s’han d’emmagatzemar sota 

cobert. 
 

3. Els residus líquids generats s’han d’emmagatzemar en una zona pavimentada, 
amb un sistema de recollida per als possibles vessaments. 

 
4. L’activitat ha de disposar d’un registre dels residus generats, d’acord amb 

l’article 5.2 del Decret 93/1999, de 6 d’abril. 
 
4.4 Contaminació atmosfèrica: 

 
Aquesta activitat no disposa de cap focus emissor a l’atmosfera, no obstant això, 
l’activitat ha de complir amb la normativa vigent, específicament: 
 

• Real Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats 
potencialment contaminadores de l’atmosfera (CAPCA). 

 

• Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de 
l’atmosfera. 

 
4.5 Contaminació lumínica: 

 
L’activitat ha de complir el que s’estableix en la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i al Reial Decret 
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència energètica 
en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries, així com qualsevol altra normativa d’aplicació. 

 
4.6 Sorolls, vibracions i escalfors: 

 
Tota la maquinària i els equips instal·lats hauran de complir la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica, el Decret 176/2009, pel que 
s’aprova el seu Reglament, així com qualsevol altra normativa d’aplicació. 
 
L’activitat, en tot moment ha de complir amb els valor límit d’immissió a l’ambient 
exterior i els valor límit d’immissió a l’ambient interior. 

 
4.7 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 legislación 
sectorial en matèria d’aigua, aire o residus. 
 

5.CONTROLS DE L’ESTABLIMENT  
 
5.1. Control Inicial 
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D’acord amb el que disposa als articles 68, 69 i 70 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, al moment de la posada en marxa de 
les instal·lacions i inici de l’activitat, l’establiment haurà de realitzar un control inicial per 
una entitat col·laboradora de l’Administració Ambiental. 
 
5.2. Control periòdic 
 
L’acció del control medi ambiental d’aquesta activitat se sotmetrà a les disposicions 
previstes en els articles 71 i 72 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats. 
 

a) Cada sis anys haurà de realitzar un control periòdic, que garanteixi la seva 
adequació als condicionants fixats a la llicència. 

b) Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de 
l’Administració degudament acreditada, llevat que, per a les activitats dels 
annexos II i IV, en la llicència ambiental o sectorial l’Ajuntament encomani els 
controls periòdics als serveis tècnics municipals, d’acord amb les ordenances 
municipals. 

c) Les llicències ambientals estaran subjectes a les renovacions periòdiques que 
en el seu cas determini la legislació en matèria d’aigua, aire, o residus, sens 
perjudici de la revisió d’ofici d’acord als supòsits recollits a l’article 62.4 de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, del prevenció i control ambiental de les activitats. 

d) Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les 
determinacions fixades en la llicència ambiental.” 

 
CONCLUSIONS 

Per tot el que s’ha exposat, s’emet informe integrat ambiental perquè s’integri a la 
llicència ambiental.  
 
S’haurà de tenir en compte que segons l’article 38.4 de la Llei 20/2009 del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’informe del Consell 
Comarcal és vinculant tant si és desfavorable com si proposa mesures correctores.” 
 
SEGON. L’activitat resta sotmesa a un control ambiental inicial previ a la posada en 
funcionament i a controls periòdics posteriors, a efectuar per una entitat col·laboradora 
de l’Administració ambiental, per garantir-ne l’adequació permanent a les 
determinacions ambientals legals i a les determinacions fixades específicament en 
aquesta resolució. 
 
TERCER. Determinar que, atès que dita llicència ambiental es refereix a una activitat 
que s’ha d’implantar en un sòl apte per urbanitzar (SAU), és d’aplicació el règim establert 
als apartats 3 i 4 de l’art. 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i per tant l’eficàcia d’aquesta llicència 
resta sotmesa al compliment de les condicions següents: 
 
a) La constitució, per alguna de les formes admeses per la legislació de contractes del 
sector públic, de les garanties necessàries per assegurar la reposició de la situació 
alterada al seu estat originari. Aquesta garantia s'ha de constituir a la disposició de 
l'administració atorgant per una quantia igual a la del pressupost de les obres de 
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reposició, i que d’acord amb l’informe tècnic de data 31 de març de 2017 és de 40.589,80 
euros. 
 
b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin també 
acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels 
usos i les obres en virtut de contracte d'arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que 
els succeeixin. 

 
c) Constància en el Registre de la Propietat  de conformitat amb la legislació hipotecària 
de les condicions sota les quals s’atorgui aquesta llicència urbanística. 
 
QUART. Procedir a la liquidació de la taxa prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 7, 
reguladora dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en les 
activitats i instal·lacions en concepte d’inici d’activitat sotmesa a llicència ambiental per 
un import de 1.000,00 €. 
 
CINQUÈ. Notificar aquesta proposta de resolució definitiva als interessats i a l’OTAC del 
Baix Ebre, incorporar-la al Registre Municipal d’Activitats.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2. Alcaldia 

 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A SANCHEZ 
ALEIXENDRI S.L PER TAL D’AFRONTAR LES DESPESES NECESSÀRIES PER A 
LA IMPLANTACIÓ DE MESURES DE PROTECCIÓ SANITÀRIA A CAUSA DE LA 
COVID-19. EXP. 2020/777 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
El Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària celebrada en data 19 de desembre 
de 2019, va aprovar inicialment les bases que regulen les subvencions municipals per 
als petits comerços, reformes i nova creació, any 2020. 
 
En data 18 de juny de 2020, el Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària,  ha 
aprovat inicialment la modificació de les bases esmentades en el primer paràgraf, havent 
vist els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, arran de la pandèmia de la COVID-19, en quant a les despeses que han 
d’afrontar els establiments del municipi consistents en la realització de les despeses 
necessàries per a la implantació als establiments del municipi de mesures de protecció 
sanitària. 
 
S’ha sotmès a informació pública, durant el termini reglamentari, la modificació de les 
bases aprovades pel Ple en sessió ordinària celebrada en data 18 de juny de 2020, 
quedant aprovades definitivament al no haver-se presentat al·legacions. 
 
En data 3 de setembre de 2020, RGE número 2020/2931, exp. número 2020/777, J. M. 
S. E, en representació de SANCHEZ ALEIXENDRI S.L, ha presentat sol·licitud de 
subvenció aportant les factures i els justificants de pagament de les mateixes, per un 
import total de 653,09 €. 
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Vist l’informe d’intervenció, de data 14 de setembre de 2020, informant favorablement la 
petició presentada per J. M. S. E., en representació de SANCHEZ ALEIXENDRI S.L 
amb RGE núm. 2020/2931. 
 
Atès que existeix crèdit suficient disponible a l’aplicació pressupostària 431/48011. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el previst en l’article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 
 
1.- Concedir i ordenar el pagament a SANCHEZ ALEIXENDRI S.L d’una subvenció d’un 
import de 300,00 € per tal d’afrontar les despeses necessàries per a la implantació de 
mesures de protecció sanitària a causa de la pandèmia de la COVID-19 
 
2.- Notificar aquest acord a la part interessada i a l’àrea d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A 
HABITATGES L’ALDEA S.L PER TAL D’AFRONTAR LES DESPESES 
NECESSÀRIES PER A LA IMPLANTACIÓ DE MESURES DE PROTECCIÓ 
SANITÀRIA A CAUSA DE LA COVID-19. EXP. 2020/803. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 

“El Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària celebrada en data 19 de desembre 
de 2019, va aprovar inicialment les bases que regulen les subvencions municipals per 
als petits comerços, reformes i nova creació, any 2020. 
 
En data 18 de juny de 2020, el Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària,  ha 
aprovat inicialment la modificació de les bases esmentades en el primer paràgraf, havent 
vist els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, arran de la pandèmia de la COVID-19, en quant a les despeses que han 
d’afrontar els establiments del municipi consistents en la realització de les despeses 
necessàries per a la implantació als establiments del municipi de mesures de protecció 
sanitària. 
 
S’ha sotmès a informació pública, durant el termini reglamentari, la modificació de les 
bases aprovades pel Ple en sessió ordinària celebrada en data 18 de juny de 2020, 
quedant aprovades definitivament al no haver-se presentat al·legacions. 
 
En data 4 de setembre de 2020, RGE número 2020/2974, exp. número 2020/803, J. M. 
S. E., en representació d’HABITATGES L’ALDEA S.L, ha presentat sol·licitud de 
subvenció aportant les factures i els justificants de pagament de les mateixes, per un 
import total de 246,84 €. 
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 14 de setembre de 2020, informant favorablement la 
petició presentada per J. M. S. E., en representació d’HABITATGES L’ALDEA S.L, amb 
RGE núm. 2020/2974. 
 
Atès que existeix crèdit suficient disponible a l’aplicació pressupostària 431/48011. 
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Per tot això, i de conformitat amb el previst en l’article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 
 
1.- Concedir i ordenar el pagament a HABITATGES L’ALDEA S.L d’una subvenció d’un 
import de 246,84 € per tal d’afrontar les despeses necessàries per a la implantació de 
mesures de protecció sanitària a causa de la pandèmia de la COVID-19 
 
2.- Notificar aquest acord a la part interessada i a l’àrea d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD D’ACOLLIMENT A LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES (EXP. 2020/813). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició de data 7 de setembre de 2020 registre general d’entrada núm. 
2020/2981 presentada per la Sra. S. M. C. B, sol·licitant acollir-se a la bonificació 
prevista a l’Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per a la recollida, tractament 
i eliminació d’escombraries. 
 
Atès que la interessada manifesta que la seva activitat de perruqueria ubicada a 
l’Avinguda Catalunya, 368 baixos ha estat totalment paralitzada durant dos mesos, com 
a conseqüència de la situació excepcional provocada per la crisi sanitària ocasionada 
per la COVID-19. 
 
Atès que el Ple de la Corporació de data 18 de juny de 2020 va aprovar la modificació 
de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per a la recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries, amb la finalitat de minorar les tarifes a pagar mitjançant 
l’aplicació coeficients correctors a aquelles activitats que es veuen total o parcialment 
paralitzades com a conseqüència de situacions excepcionals declarades per l’autoritat 
competent. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer. Acceptar la sol·licitud de bonificació de la taxa per a la recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries de conformitat amb l’Ordenança fiscal núm. 10 i procedir a 
bonificar la quantitat de 12,50 €. 
 
Segon. Notificar el present acord a la interessada. 
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Tercer. Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos 
Locals i als serveis municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD D’ADQUISICIÓ DELS VEHICLES I SERVEIS DE 
MOBILITAT SOSTENIBLE A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM (EXP. 
2016.02). NÚM. EXP.: 2020/806. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“ANTECEDENTS 
 
1.- L’Ajuntament  de L’Aldea, en data 8 de març de 2017, va aprovar l’adhesió al sistema 
d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM 
conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït. 
 
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de 
data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en la 
sessió de la seva Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017, adjudicar l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.02) a les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat procediment.  
 
3.- En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL. 
 
4.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 2018 
i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat 
un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc 
en qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, 
es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de 
la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a 
formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el 
dia 27 d’abril de 2018. 
 
5.- Finalitzat el període de vigència inicial de l’Acord marc, i de conformitat amb els 
principis, l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders 
públics, per Resolució de la Central de contractació de data 7 de novembre de 2018 es 
va aprovar definitivament la primera pròrroga de la totalitat dels sublots de l’Acord marc 
de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb excepció 
dels sublots 3.5, 5.4 i 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte administratiu 
amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data 12 de novembre de 
2018. 
 
6.- Finalitzada la primera pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis, 
l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, per 
Resolució de la Central de contractació de data 19 de desembre de 2019 es va aprovar 
definitivament la segona pròrroga dels sublots de l’Acord marc de mobilitat sostenible 
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amb destinació a les entitats locals de Catalunya, següents: 1.1, 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 2.5, 
2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 10 i lots 3 (excepte els sublots 3.2, 3.3, 3.7 i 3.13) i la primera 
pròrroga del sublot 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte administratiu 
amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data 15 de gener de 2018. 
 
7.- L’Ajuntament de L’Aldea ha d’adquirir un vehicle policial per al cos de Guàrdia 
Municipal per necessitats del servei. 
 
8.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de 
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als 
articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
9.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la 
DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN i el 
198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les condicions 
en que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les entitats 
destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a 
l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP. 
 
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el 
règim de funcionament i competències de les entitats locals o articles aplicables de Llei 
d’organització comarcal. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de L’Aldea a la segona pròrroga de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.02) 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària  ALD Automotive SAU dels 
bens següents: 
 
NISSAN QASHQAI dCi 150CV (110kW) 4WD ACENTA 
Durada contracte: 48 mesos 
Quilòmetres any: 40.000 kms 
Quilòmetres a 4 anys: 160.000 kms. 
Preu vehicle: 909,39 € al mes/vehicle IVA exclòs. 
Equipament inclòs: Serveis Generals Isae 2000628 segons detall petició client, Catifes 
de Goma i retolació (Escut i lletres amb el nom de l´Ens). 
 
Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 43.650,72 € (IVA 
exclòs) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2020 i següents, a càrrec 
de l'aplicació pressupostària 132/20401. 
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Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer 
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària ALD Automotive SAU.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ÚNICA 
CORRESPONENT A LES OBRES D'ARRANJAMENT I MANTENIMENT DE 
DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI. NÚM. EXP.: 2020/511. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que en data 18 de juny de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la memòria 
tècnica valorada per a l’arranjament i manteniment de diversos carrers del municipi, amb 
un pressupost d’execució de 70.896,84 € (IVA exclòs). 
 
Vist que en data 17 de juliol de 2020, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/261 es 
van adjudicar les obres d’arranjament i manteniment de diversos carrers del municipi a 
l’empresa RED DE OBRAS Y ASFALTADOS SL per un import de 58.500,00 (IVA 
exclòs), licitades per procediment obert simplificat sumari, amb un únic criteri 
d’adjudicació per a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Vist que en data 15 de setembre de 2020, l’empresa RED DE OBRAS Y ASFALTADOS 
SL mitjançant R.E 2020/3086 va aportar la certificació, amb un import de 5 8.500,00 (IVA 
exclòs). 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2020 l’arquitecte tècnic municipal va informar 
favorablement l’emissió de la certificació presentada per l’empresa RED DE OBRAS Y 
ASFALTADOS SL. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obra presentada per la mercantil RED DE OBRAS Y 
ASFALTADOS SL, en relació a l’obra d’arranjament i manteniment de diversos carrers 
del municipi contemplades a la memòria tècnica valorada aprovada per la Junta de 
Govern Local de data 18 de juny de 2020. 
 
SEGON.- Donar trasllat de l’acord a la part interessada i als Departaments d’Urbanisme 
i Intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.6.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE PREUS 
CONTRADICTORIS CORRESPONENT A LES OBRES D'ARRANJAMENT I 
MANTENIMENT DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI. NÚM. EXP.: 2020/511. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist que en data 18 de juny de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la memòria 
tècnica valorada per a l’arranjament i manteniment de diversos carrers del municipi, amb 
un pressupost d’execució de 70.896,84 € (IVA exclòs). 
 
Vist que en data 17 de juliol de 2020, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/261 es 
van adjudicar les obres d’arranjament i manteniment de diversos carrers del municipi a 
l’empresa RED DE OBRAS Y ASFALTADOS SL per un import de 58.500,00 (IVA 
exclòs), licitades per procediment obert simplificat sumari, amb un únic criteri 
d’adjudicació per a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Vist que en data 15 de setembre de 2020, l’empresa RED DE OBRAS Y ASFALTADOS 
SL mitjançant R.E 2020/3086 va aportar la certificació i acta de preus contradictoris, amb 
un import de 5.843,48 (IVA exclòs). 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2020 l’arquitecte tècnic municipal va informar 
favorablement l’emissió de la certificació de preus contradictoris presentada per 
l’empresa RED DE OBRAS Y ASFALTADOS SL. 
 
Atès l’article 205 de la llei de 9/2017 de 8 de novembre sobre contractes del sector 
públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la certificació de preus contradictoris presentada per la mercantil 
RED DE OBRAS Y ASFALTADOS SL, en relació a l’obra d’arranjament i manteniment 
de diversos carrers del municipi contemplades a la memòria tècnica valorada aprovada 
per la Junta de Govern Local de data 18 de juny de 2020. 
 
SEGON.- Donar trasllat de l’acord a la part interessada i als Departaments d’Urbanisme 
i Intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.7.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D'UN GUAL A 
L'AVINGUDA CATALUNYA NÚMERO 87. INTERESSAT: D. C. M. NÚM. EXP.: 
2020/796. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Vista la petició presentada en data 1 de setembre de 2020 RE 2020/2908 per part del 
Sr. D. C. M en la que sol·licita la concessió d’un gual a l’Avinguda Catalunya del municipi 
a l’alçada del núm. 87. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Guàrdia 
Municipal mitjançant informe de data 9 de setembre de 2020, 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. 

mailto:ajuntament@laldea.cat


 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  19 

 
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. 2020/216 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Concedir al Sr. D. C. M. llicència de gual a la vorera emplaçada a l’Avinguda 
Catalunya núm. 87 de L’Aldea. 
 
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període 
2020 i següents, segons el següent detall: 
 

Nom 
Cognoms  

Situació Número 
de gual 

Mida gual TOTAL  
GUAL 

TOTAL  
GUAL A LIQUIDAR 
2020 

D. C. M. Av. 
Catalunya 

87 

212 Gual sense rebaix de 
3,50 metres x 33 
€/ml = 105,00 € 

anuals 

115,50 € 57,75 € 

 
3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 212. 
 
4.- Traslladar aquest acord al Servei de Guàrdia Municipal, a Base-Gestió d’Ingressos i al 
Sr. D. C. M. amb DNI Núm. ***9993**.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA 
DEFINITIVA PER L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA (NÚM. EXP.: 
2019/819) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 15 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament 
va adjudicar el contracte de serveis de neteja viària a l’empresa URBASER, S.A. 
 
Atès que aquesta va procedit a la constitució de la garantia definitiva equivalent en el 
5% de l’import d’adjudicació en data 10 de febrer de 2017 per un valor de 4.827,78 
euros, el document comptable que dona suport és ABC 2017000597. 
 
Atès que en data 24 de febrer de 2017 l’Ajuntament de L’Aldea va formalitzar el contracte 
administratiu de serveis de neteja dels edificis municipals amb la mercantil URBASER, 
S.A. 
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Atès que aquest contracte s’ha extingit com a conseqüència del seu compliment i, vist 
el que determina l’article 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord de 
data 27 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Procedir a la devolució de l’aval dipositat per la mercantil URBASER, S.A. en 
concepte de garantia definitiva del contracte de serveis de neteja viària. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la mercantil interessada. 
 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció d’aquest Ajuntament als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.9.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA 
DEFINITIVA PER L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA I MANTENIMENT DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL DE L’ALDEA (NÚM. EXP.: 2019/819) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 17 de març de 2014, per acord de Junta de Govern Local es va 
adjudicar el contracte de neteja i manteniment del cementiri municipal a l’empresa 
TANATORIOS Y SERVICIOS, S.A. 
 
Atès que en data 21 de març de 2014 l’Ajuntament va formalitzar amb l’empresa 
TANATARIOS Y SERVICIOS S.A un contracte de serveis consistents en la neteja i 
manteniment del cementiri de l’Aldea. 
 
L’empresa adjudicatària d’aquest contracte va canviar de denominació, passant a 
anomenar-se REMSA MEMORIAL S.A (segons s’acredita mitjançant escriptura notarial 
de data 3 de març de 2016 núm. 2016/488, atorgada davant l’il·lustre Notari de 
Tarragona, Carlos Estrada del Castillo). 
 
Atès que aquesta va procedir a la constitució de la garantia definitiva equivalent en data 
11 d’abril de 2014 per un valor de 542,50 euros, el document comptable que dóna suport 
és ABC 2014001782. 
 
Atès que aquest contracte s’ha extingit com a conseqüència del seu compliment i, vist 
el que determina l’article 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord de 
data 27 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
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PRIMER. Procedir a la devolució de l’aval dipositat per la mercantil REMSA MEMORIAL, 
S.A. en concepte de garantia definitiva del contracte de neteja i manteniment del 
cementiri municipal. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la mercantil interessada. 
 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció d’aquest Ajuntament als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
3. PROPOSTES URGENTS. 
 
No hi ha propostes urgents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:25 hores del dia 17 de setembre de 2020, 
de la qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta acta de 21 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretari Accidental 
 
 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura 
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