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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 18/2017 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 24 DE MAIG 
DE 2017. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA: 24 de maig de 2017 
  
A L’Aldea, quan són les 20:00 hores, del dia 24 de maig de 2017, 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, l’Alcalde-President excusa la seva absència. 
 
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: 
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE D ATA 16 DE MAIG DE 
2017. 
 
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 16 de 
maig de 2017, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, queda 
aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ D E L’ACTE DE 
L’ERMITA DE L’ALDEA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
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“Per part de T&A Associats  s’ha procedit a la redacció del Pla d’Autoprotecció de 
l’acte de l’Ermita que ha de tenir lloc al municipi de l’Aldea el proper 3, 4 i 5 de juny de 
2017, dins de la programació de les Festes de l’Ermita. 
 
Atès que en data 22 de maig de 2017 s’ha emès INFORME FAVORABLE per part del 
SAM de la Diputació de Tarragona referent a l’homologació del citat Pla esmenat. 
 
Atès els FONAMENTS DE DRET següents: 
 

- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya. 
- Article 20 de la  llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 

laborals. 
- Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 

obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. 
 

Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 

1. Procedir a l’homologació del Pla d’Autoprotecció de l’acte de l’Ermita a celebrar 
al municipi de l’Aldea. 
 

2. Les dades del Pla d’Autoprotecció que s’homologa són les següents: 
 
a) Dades generals: 

 
Nom del promotor : Ajuntament de l’Aldea 
Emplaçament on es realitza l’acte : Sud-Est del municipi (Ermita de la Mare 
de Déu de L’Aldea). 
Coordenades UTM de l’emplaçament: X299726 Y4511671 
Dades de contacte 24 hores: Eduard Falcó Masdeu (620343524), Simón 
Falcó i Moreso (638057197) i Policia Local de L’Aldea (619780325) 
Nombre d’ocupants:  ocupació total teòrica 1.768 persones. 
 
b) Dades de contacte en cas d’emergència, amb l’aju ntament del 

municipi on s’ubica l’activitat:   
 

Eduard Falcó Masdeu (620343524), Simón Falcó i Moreso (638057197) i 
Policia Local de L’Aldea (619780325) 
 
c) Dades sobre el risc de l’activitat:  segons les dades que obren dintre del 

PAU. 
 

Tipus de risc més significatiu de l’activitat 
Vulnerabilitat de l’activitat. 
 
d) Accessibilitat: segons les dades que obren dintre del PAU 
Dades i informació rellevant sobre l’accés. 
Característiques dels accessos de vehicles a les fa çanes de l’establiment. 
Nombre de façanes accessibles a bombers. 
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e) Dades sobre l’entorn. Segons les dades que obren dintre del PAU. 
 

f) Mitjans de prevenció, d’utilitat per als bombers : segons les dades que 
obren dintre el PAU. 

Dades i plànols d’ubicació d’hidrants, columna seca , boques d’incendi 
equipades, dipòsit d’aigua i mitjans automàtics d’e xtinció d’incendis. 
 
g) Mitjans d’autoprotecció segons el que estableixi  l’annex III. Segons les 

dades que obren dintre el PAU. 
 

h) Dades de les zones humides especialment vulnerab les. Segons les 
dades que obren dintre el PAU. 
 

3. Comunicar aquesta aprovació als serveis administratius encarregats de la 
tramitació d’aquest Pla.” 

 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’APROVACIÓ  DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DELS FOCS 
D’ARTIFICI A CELEBRAR DINS LES FESTES MAJORS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Per part de l’Ajuntament de L’Aldea amb el suport tècnic del Consell Comarcal del 
Baix Ebre s’ha procedit a la redacció del Pla d’Autoprotecció de l’acte dels focs d’artifici 
que ha de tenir lloc al municipi de l’Aldea el proper 19 d’agost de 2017, dins de la 
programació d’actes de les Festes Majors del poble. 
 
Atès que en data 23 de maig de 2017 s’ha emès INFORME FAVORABLE per part del 
SAM de la Diputació de Tarragona referent a l’homologació del citat Pla esmenat. 
 
Atès els FONAMENTS DE DRET següents: 
 

- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya. 
- Decret 30/2015, de març, pel qual s’aprova al catàleg d’activitats i centres 

obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. 

- Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’articles pirotècnics i cartutxeria. 
 

Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 

1. Procedir a l’homologació del Pla d’Autoprotecció de l’acte dels focs d’artifici a 
celebrar al municipi de l’Aldea dins de les seves Festes Majors 2017. 
 

2. Les dades del Pla d’Autoprotecció que s’homologa són les següents: 
 
i) Dades generals: 

 
Nom del promotor : Ajuntament de l’Aldea 
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Emplaçament espectacle pirotècnic : zona ubicada entre l’estadi municipal, el 
pàrquing de festes i la urbanització Carvallo, i el canal de l’esquerra de l’Ebre. 
Coordenades UTM de l’emplaçament: X299406,5 Y4512962,5 
Dades de contacte 24 hores: Joan Antoni Aguas i Bedós (670585764), Simón 
Falcó i Moreso (638057197) i Daniel Andreu i Falcó (638057200) 
Nombre d’ocupants:  ocupació total teòrica 8.403 persones. 
 
j) Dades de contacte en cas d’emergència, amb l’aju ntament del 

municipi on s’ubica l’activitat:   
 

638057197 Simón Falcó i Moreso – 638057200 Daniel Andreu i Falcó – 
670585764 Juan Antoni Aguas Bedós 
 
k) Dades sobre el risc de l’activitat:  segons les dades que obren dintre del 

PAU. 
 

Tipus de risc més significatiu de l’activitat 
Vulnerabilitat de l’activitat. 
 
l) Accessibilitat: segons les dades que obren dintre del PAU 
Dades i informació rellevant sobre l’accés. 
Característiques dels accessos de vehicles a les fa çanes de l’establiment. 
Nombre de façanes accessibles a bombers. 
 
m) Dades sobre l’entorn. Segons les dades que obren dintre del PAU. 

 
n) Mitjans de prevenció, d’utilitat per als bombers : segons les dades que 

obren dintre el PAU. 
Dades i plànols d’ubicació d’hidrants, columna seca , boques d’incendi 
equipades, dipòsit d’aigua i mitjans automàtics d’e xtinció d’incendis. 
 
o) Mitjans d’autoprotecció segons el que estableixi  l’annex III. Segons les 

dades que obren dintre el PAU. 
 

p) Dades de les zones humides especialment vulnerab les. Segons les 
dades que obren dintre el PAU. 
 

3. Trametre el Pla d’Autoprotecció homologat a través del registre electrònic, a la 
Direcció General competent en la matèria de Protecció Civil. 
 

4. Notificar aquest acord al servei municipal de vigilància, al Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i als serveis administratius encarregats 
de la tramitació d’aquest Pla.” 

 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’APROVACIÓ  DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ ACTIVITAT 
EXTRAORDINÀRIA FESTIVAL MUSICAL MÍTICS 2017. 
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Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Per part del tècnic acreditat R. M. G., mitjançant la plataforma HERMES s’ha rebut el 
Pla d’Autoprotecció de l’activitat extraordinària “Festival Musical Mítics” que ha de tenir 
lloc al municipi de l’Aldea el juliol de 2017. 
 
Atès que en data 23 de maig de 2017 s’ha emès INFORME DESFAVORABLE per part 
del tècnic municipal Jordi Gas Forés referent a l’homologació del citat Pla esmenat, el 
qual diu el següent: 
 
“INFORME PLA D´AUTOPROTECCIÓ ACTIVITAT EXTRAORDINAR IA FESTIVAL MUSICAL 
MÍTICS L’ ALDEA 
 

INFORME SOBRE EL PLA D’ AUTOPROTECCIÓ ACTIVITAT EXT RAORDINARIA 
FESTIVAL MUSICAL MÍTICS A L’ ALDEA (TARRAGONA) 
 
1.  ANTECEDENTS 

1.1  El 12 de maig de 2017, es rep correu electrònic de la plataforma hermes que fa referència 
al Pla d’autoprotecció de l’activitat extraordinària Festival musical Mítics, elaborat pel tècnic 
acreditat, R. M. G. , en data 3 de maig  de 2017. 
 

1.2   No hi consta documentació al respecte del PAU en el registre general d’ entrades de l’ 
Ajuntament. 

 
1.3  Tampoc hi consta en el registre general d’ entrades documentació al respecte referent a 

cap sol·licitud de llicència de l’ activitat extraòrdinaria a realitzar del festival mítics L’ Aldea, 
pel departament de Jocs i Espectacles de La Generalitat. 

 
2. FONAMENTS DE DRET  
 
2.1. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
 

2.1.1. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats  a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures 
(en endavant, Decret 30/2015). 

 
3. COMPROVACIONS EFECTUADES  
 
De la lectura del Pla d’autoprotecció de l’activitat extraordinària Festival musical Mítics es 
desprèn el següent: 
 

a) El pla està estructurat formalment en una introducció, quatre documents i quatre 
annexos que segueixen sensiblement l’índex del pla d’autoprotecció que s’estableix a 
l’annex II del Decret 30/2015. 

 
b) Sense entrar a analitzar el contingut del mateix Pla, atès que no es disposa de 

documentació al respecte en el registre general de l’ Ajuntament específica de l’ 
activitat extraordinària que es vol realitzar, per la qual cosa no es pot verificar i 
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contrastar a la vegada el contingut del mateix Pla d’autoprotecció amb la llicència d’ 
activitat extraordinària que es pretén realitzar. 
 

c) Per altra part el contingut del pla no concreta i tampoc defineix la data que es realitza el 
festival per aquest motiu es fan les següents consideracions:  

 
- A la introducció s’exposen data, de juliol, sense especificar i un horari. 
- Concretament diu: 

Data: dos dies, de les 16:00 hores del dia de juliol fins a les 9:00 hores del dia de juliol. 

Aquest horari pot variar ja que el festival musical es realitzarà en l’horari que 
s’estableixi a la llicència de l’ activitat extraordinària municipal, la qual serà 
atorgada per l’ajuntament de L’Aldea i /o per l’ organisme competent en funció 
de les seves característiques. 
 

- Per altra part el Pla considera ocupació nul·la els espais destinats a 
manteniment i la zona d’entrada es comptabilitza com a zona nul·la, que es on 
arriben els autocars deixen a les persones i tornen a marxar, a igual que la 
zona de pàrquing, ja que la gent deixa el vehicle i després accedeix al recinte 
del festival 

 
4. CONCLUSIONS 
 
4.1. L’activitat extraordinària Festival musical Mítics , s’inclou dins l’epígraf B de l’annex I del 

Decret 30/2015 i, per tant, ha de disposar d’un pla d’autoprotecció d’interès per a la 
protecció civil local concretament epígraf B.f ) Altres activitats en espais delimitats, 
aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 2.000 
persones i inferior a 5.000 persones.  

4.2. No es pot analitzar exhaustivament el contingut del mateix Pla, atès que no es disposa 
de cap documentació al respecte en el registre general de l’ Ajuntament específica de l’ 
activitat extraordinària que es vol realitzar, per la qual cosa no es pot verificar i contrastar 
a la vegada el contingut del mateix Pla d’autoprotecció amb la llicència d’ activitat 
extraordinària que es pretén realitzar. 

4.3. Revisat el Pla d’autoprotecció de l’acte de l’activitat extraordinària Festival musical Mítics 
a celebrar al municipi de L’Aldea atès que no concreta la data a realitzar l’ espectacle, i 
no es pot contrastar ni verificar per no disposar de la documentació, en el registre d’ 
entrades pel Departament de Jocs i Espectacles de l’ activitat extraordinària que es 
pretén realitzar, informo DESFAVORABLEMENT.  

 
Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
No obstant això , l’Òrgan competent amb el seu superior criteri resoldrà el que estimi més 
adient. 

 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 

1r.- Denegar l’aprovació del Pla d’Autoprotecció de l’activitat extraordinària 
“Festival Musical Mítics”. 
 
2n.- Requerir al tècnic acreditat R. M. G. per tal que realitzi les correccions 
indicades a l’informe del tècnic municipal referent al Pla d’Autoprotecció 
extraordinari “Festival Musical Mítics”. 
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3r.- Notificar aquest acord als tècnic R. M. G., als serveis tècnics de l’Ajuntament 
de L’Aldea i als serveis adients.” 

 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMA RCA DEL BAIX 
EBRE PER DESPLEGAR EL FUNCIONAMENT DELS DISPOSITIUS  D’INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL DEL BAIX EBRE 2017 DINTRE DEL PROJECTE  BAIX EBRE 
AVANT.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist el text del conveni tramès pel CCBE que té per objecte la realització del programa 
Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació 
i/o el subsidi per desocupació i persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció 
publicat en el publicada en el DOGC núm. 7243 de 9 de novembre de 2016. 
 
Atès que la subscripció d’aquest conveni resulta convenient per als interessos 
municipals. 
 
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. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar el text del conveni entre l’Ajuntament de L’Aldea i el Consell Comarcal del 
Baix Ebre per desplegar el funcionament dels dispositius d’inserció sociolaboral del 
Baix Ebre 2017 dintre del projecte Baix Ebre Avant, quin contingut és el següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL  DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA PER A LA REALITZACIÓ DEL PR OGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR QUE HAGIN EXHAURIT LA 
PRESTACIÓ I/O EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ 
 
Tortosa, 3 d’abril de 2017 
 
“REUNITS 
 
D’una part, el senyor Daniel Andreu Falcó, president del Consell Comarcal del Baix Ebre,  
I de l’altra, el senyor Simón Falcó Moreso, 1r. Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de L’Aldea, 
 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat per aquest acte per acord del  Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, del 
31 de març de 2017. 
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El 1r. Tinent d’Alcalde en virtut del que disposa l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 55 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial 
Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document , 
i 

EXPOSEN 
 
I. El Departament Afers Socials, Treball i Famílies, mitjançant el Servei d’Ocupació de 

Catalunya, ha posat en marxa un programa específic de treball i formació amb l’objectiu de 
millorar la qualificació professional de les persones en situació d’atur mitjançant 
l’experiència laboral derivada d’un contracte de treball subvencionat i la formació 
professionalitzadora que han de rebre les persones participants durant el contracte de 
treball.  

 
En aquest sentit, s’ha aprovat l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per al Programa Treball i Formació adreçat a persones en 
situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, publicada en 
el DOGC núm. 7243 de 9 de novembre de 2016, en endavant l’ORDRE i s’obre la 
convocatòria per a la concessió de subvencions  per a l’any 2016 amb resolució 
TSF/2496/2016, de 3 de novembre, en endavant la CONVOCATÒRIA publicada en el 
DOGC núm. 7244 de 10 de novembre de 2016, i modificada per la resolució 
TSF/2566/2016, de 15 de novembre, publicada en el DOGC núm. 7250 de 18 de 
novembre de 2016. 

 
II. L’objecte de l’ORDRE és: 
 

a. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
realització del Programa de treball i formació que integra accions formatives i 
experiència laboral, adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació i accions de coordinació i suport tècnic. 

b. Obrir la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions previstes a l'Ordre 
TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació en 
les línies següents: 
  

1. Línia A: Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur no 
perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i 
preferentment més grans de 45 anys. 

2. Línia B: Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur 
beneficiàries de la renda mínima d'inserció. 

3. Línia C: Accions de coordinació i suport tècnic. 
4. La gestió i el desenvolupament de les accions es duran a terme 

d'acord amb l'ORDRE. 
 

III. Als efectes d’aquest programa, les persones contractades en el marc d’aquest programa 
han d’estar inscrites en l’oficina de treball com a demandants d’ocupació no ocupades i 
han de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el 
moment de la seva signatura, segons l’ORDRE s'entén per persones en situació d'atur les 
persones inscrites a l'oficina de Treball com a demandants d'ocupació no ocupades a la 
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data immediatament anterior a la presentació de la corresponent oferta de treball, situació 
que s'ha de mantenir fins a la data d'inici de la contractació laboral subvencionada. 

 
La participació en aquest programa implica la incompatibilitat de les persones destinatàries 
de participar en qualsevol altra política activa d’ocupació subvencionada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya durant la seva permanència.  
Per a aquesta convocatòria els col·lectius prioritaris i els requisits específics són: 
 
1. Línia A: persones en situació d'atur no perceptores de prestacions o subsidi per 

desocupació i preferentment més grans de 45 anys. Tindran caràcter prioritari per a les 
contractacions de durada de 12 mesos a temps complet, les persones en situació 
d'atur més grans de 55 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació i que no tenen la cotització suficient per a que se'ls reconegui la pensió 
de jubilació quan arribin als 65 anys. 
 
La resta de contractacions de durada de 6 mesos a temps complet aniran adreçades 
prioritàriament a les persones aturades d'entre 45 i 54 anys que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació. Si no hi han persones més grans de 45 anys 
podran participar-hi persones menors d'aquesta edat que igualment hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació. 
 

2. Línia B: persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció. 
Igualment tindran caràcter prioritari, per a les contractacions de durada de 12 mesos a 
temps complet, les persones en situació d'atur més grans de 55 anys beneficiàries de 
la renda mínima d'inserció i que no tenen la cotització suficient per a que se'ls 
reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys. 
 
La resta de contractacions d'una durada de 6 mesos a temps complet s'adreçaran a 
persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció menors de 55 
anys. 
 
A més, tindran caràcter preferent les persones beneficiàries de la renda mínima 
d'inserció que reuneixin alguna d'aquestes característiques: 
 
-Dones amb càrregues familiars. 
-Persones que estiguin en fase d'esgotar el termini màxim de percepció de la prestació 
de l'RMI. 

 
Només es podrà formalitzar un contracte de treball per unitat familiar. 

 
IV. D’acord amb la l’article 2 de la CONVOCATÒRIA , poden ser entitats beneficiàries dels 

ajuts previstos en l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA les següents entitats: 
 

a. Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes 
autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives 
d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o 
vinculades a aquelles per a les línies A, B i C. 

b. Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a 
Catalunya per a la línia B. 
 

A cada convocatòria es determinarà la distribució territorial del Programa Treball i 
Formació, regulat en les bases, que indicarà els contractes de treball a subvencionar, 
preassignats a cada ajuntament o consell comarcal i podrà limitar les entitats beneficiàries 
d’acord amb el nombre de contractes de treball que la disponibilitat pressupostària permeti 
subvencionar. 
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D’acord amb l’Annex 2 de la CONVOCATÒRIA, els número de contractes preassignats al 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE és de: 
 
Línia A: 12 contractes de 6 mesos i 2 contractes de 12 mesos. 
Línia B:   5 contractes de 6 mesos i 1 contracte de 12 mesos. 
Línia C:  1 contracte de 12 mesos. 

 
V. L’ORDRE estableix també tres tipus d’accions: 

 
a. Accions d’experiència laboral: Aquestes accions faciliten la pràctica laboral de les 

persones destinatàries mitjançant la contractació laboral, per part de l’entitat 
beneficiària o ens instrumental, en cas d’encàrrec de gestió, de les persones 
destinatàries per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social i sempre 
porten aparellada un compromís de realització d’accions formatives. 
 
Aquests treballs hauran de ser competència de l’entitat beneficiària. El treballs a 
realitzar no poden tenir caràcter estructural i han d’estar directament relacionats amb 
l’interès social que persegueix el projecte. 
 
Per al cas dels consells comarcals, el projecte que sol·licitin ha de contemplar accions 
que tinguin la consideració de supramunicipals, i han d'estar dins de les competències 
que té atribuïdes el consell comarcal.  
 
L'execució d'aquestes accions no pot ser objecte de subcontractació. 
 
L'entitat beneficiària s'obligarà a fer-se càrrec de tota la formació i/o vigilància dels 
riscos laborals d'aplicació i portarà a terme les tasques del procés d'integració i 
supervisió de l'experiència laboral de la persona participant. 
 
Per poder verificar la realització de les accions d’experiència laboral, les entitats 
beneficiàries hauran de donar compte de les activitats de les persones treballadores, 
incorporant a l’expedient tots els informes de seguiment que emetin els responsables 
de les persones contractades, així com les ordres emanades de l’entitat beneficiària. 
Tota aquesta documentació de seguiment haurà d’estar a disposició del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a la seva verificació. 
 

b. Accions formatives: Aquestes accions consisteixen en la realització d’una activitat 
formativa professionalitzadora per part de les persones destinatàries dels projectes 
d’experiència laboral. Aquesta formació és obligatòria per a totes les persones 
participants al programa i ha d’estar relacionada preferentment amb el treball que 
desenvolupa i s’ha d’impartir durant el contracte de treball, dins de l’horari laboral.  
 
La formació haurà de tenir una durada mínima de 80 hores i màxima de 200.  
 
Els mòduls formatius professionalitzadors han de ser impartits per un centre acreditat i 
homologat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la especialitat formativa, 
tant si els imparteix l'entitat beneficiària com si se subcontracta la formació. El centre de 
formació ha de disposar de la corresponent resolució d'acreditació i/o homologació, 
com a mínim, un mes abans de l'inici de l'acció formativa. 
 
Excepcionalment, en el cas que no existeixi al seu àmbit geogràfic o proper un centre 
de formació acreditat per impartir un certificat de professionalitat adient, l'entitat 
beneficiària haurà de fer-ho constar a la memòria del projecte que adjunta amb la 
sol·licitud i proposar l'acció formativa que correspongui, d'acord amb el guió establert a 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   11 

la Guia de Prescripcions tècniques publicada al web del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya. 
 
Quan les persones participants no tinguin un nivell formatiu adequat per a participar en 
accions formatives professionalitzadores, hauran de realitzar accions formatives per 
l'ocupació de caràcter transversal.  
 
Per tal d'optimitzar els recursos ocupacionals existents, les entitats beneficiàries també 
podran derivar participants a accions formatives subvencionades per altres programes, 
desenvolupades per centres acreditats i homologats pel Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya en especialitats per a l'obtenció d'un certificat de professionalitat. 
 
Aquesta derivació s'haurà d'articular mitjançant un conveni de col·laboració entre 
l'entitat beneficiària i l'entitat que realitza la formació. En aquest conveni hauran de 
quedar recollits els compromisos d'ambdues entitats, les característiques de la formació 
i la constància expressa que no hi ha cap intercanvi econòmic. 

 
VI. Amb data 22 de novembre de 2016, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE ha 

presentat la sol·licitud d’acord amb les previsions de l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA, per 
als següent projecte d’experiència professional: 

 
- Manteniment d’espais naturals i/o urbans. 

 
VII. Amb data 1 de desembre de 2016, la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha 

resol l’atorgament al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE de la subvenció, en relació 
amb la sol·licitud, per al projecte presentat. 
 
En aquest context, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE i l’AJUNTAMENT de 
L’ALDEA tenen interès a subscriure aquest conveni per a regular la relació, la participació, 
les obligacions, la coordinació i la cooperació d’ambdues institucions per a la realització 
del Programa de Treball i Formació, en l’àmbit del projecte Manteniment d’espais naturals 
i/o urbans, adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el 
subsidi per desocupació (Línia A), i a persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció 
(Línia B) que subjecten en les següents 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
I. L’ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 

per al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin 
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, publicada en el DOGC núm. 7243 de 9 
de novembre de 2016, i la CONVOCATÒRIA per a la concessió de subvencions  per a 
l’any 2016 amb resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, publicada en el DOGC núm. 
7244 de 10 de novembre de 2016, i modificada per la resolució TSF/2566/2016, de 15 de 
novembre, publicada en el DOGC núm. 7250 de 18 de novembre de 2016. 

 
II. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i 
amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de 
les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir 
aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents 
 

PACTES 
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Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i 
la cooperació entre el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, en endavant CONSELL 
COMARCAL, i l’AJUNTAMENT de L’ALDEA, en endavant l’AJUNTAMENT, per a la realització 
del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació i persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció 
publicat en el publicada en el DOGC núm. 7243 de 9 de novembre de 2016. 
 
Segon. Projectes d’accions d’experiència laboral 
 
En relació amb la convocatòria de subvencions per a la realització del programa Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació, el CONSELL COMARCAL, en relació a L’AJUNTAMENT esmentat ha presentat 
el projecte o projectes d’accions d’experiència laboral següent/s:  
 

 
En data 01/12/2016, el Servei D’Ocupació de Catalunya ha resol favorablement el projecte amb 
el número d’expedient: 2016/PANP/SPOO/0101 
 
 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a: 
 

1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral: 
 

a) Seleccionar, d’acord amb les condicions i el procediment establerts a l’ORDRE i 
CONVOCATÒRIA, les persones destinatàries del Programa, sempre i quan les oficines 
de treball derivin més d’un candidat. 
 

b) Prestar la cooperació amb l’AJUNTAMENT per a l’execució del projecte en l’àmbit del 
seu municipi, mitjançant la contractació laboral del/la treballador/a.  
 
El contracte de treball haurà de tenir obligatòriament una durada de sis mesos. La 
jornada laboral haurà de ser del 100% de la jornada laboral d’aplicació, d’acord amb els 
criteris establerts a l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA. 
 
Les retribucions que corresponen a les persones contractades, segons conveni del 
CONSELL COMARCAL, com a un mòdul de 9.380,00 euros per al per al període de 6 
mesos. 
 
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els correspongui 
abans de la finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de 
rescissions de contracte. 
 

c) Seleccionar i contractar les substitucions per baixes voluntàries o per rescissió del 
contracte del treballador/a. 

 

Ajuntament Nom del projecte Nombre de treballadors 
destinats  a 
L’AJUNTAMENT 

L’Aldea 
MANTENIMENT D’ESPAIS 
NATURALS I/O URBANS 

1 
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2. Pel que fa a les accions formatives: 
 

a) Impartir l’acció formativa als treballadors contractats dins de la jornada laboral del 
contracte de treball, d’acord amb allò que preveu l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA, sens 
perjudici de les eventuals modificacions de l’ORDRE i/o dels criteris o instruccions que 
a aquest efecte faci el Servei d’Ocupació de Catalunya.  

 
La formació haurà de tenir una durada mínima de 80 hores i màxima de 200. 
 
La formació programada en la sol·licitud de subvenció, i per tant, obligatòriament a 
realitzar fou: 
 
- [HOTR0208] Operacions Bàsiques de Restaurant i Bar  
Les accions formatives poden ser executades directament pel CONSELL COMARCAL 
o per una entitat subcontractada. 

 
b) Proposar i trametre les accions formatives a realitzar mitjançant l’aplicació de gestió 

integral d’accions (GIA) del Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’ORDRE. 
 

c) Subscriure una pòlissa d’assegurança d’accident, amb caràcter previ a l’inici de l’acció 
formativa subscrita per l’entitat que imparteixi la formació i, que s’ajusti tant al període 
de duració teoricopràctic de l’acció formativa com al seu horari diari, que cobreixi les 
despeses d’accident in itinere, els riscos derivats de les visites de l’alumnat a empreses 
o altres establiments que s’organitzin per donar suport al desenvolupament de les 
accions formatives. L’assegurança ha de cobrir el període formatiu.  
 

d) Conservar els justificants originals i electrònics, i l’altra documentació relacionada amb 
la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys. 

 
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, s'haurà de conservar tots 
els documents justificatius de les despeses cofinançades pel Fons Social Europeu 
durant un termini de tres anys a partir del 31de desembre de l'any següent a la 
presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les 
despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats 
beneficiàries de la data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en 
forma d'original o còpia compulsada de l'original o en versió electrònica de documents 
originals. 
 

e) Tramitar la justificació de la realització de les accions, així com les despeses  
generades per les accions esmentades i la correcta aplicació dels fons percebuts, 
d’acord amb la documentació que s’hagi de contenir en virtut de l’ORDRE i en el termini 
que s’hi preveu. 
 

f) Informar al Servei d’Ocupació de Catalunya dels indicadors de realització i de resultats 
corresponents a l’actuació cofinançada pel Fons Social Europeu en la forma que 
estableixi l’ORDRE i l’òrgan competent. 
 

g) Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió 
o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d’acord amb les mesures de 
difusió contingudes a la base 24 de l’annex 1 de l’Ordre 
 

h) Fer constar l’emblema de la Unió Europea, el lema del Fons Social Europeu, el 
cofinançament de l’FSE en qualsevol document que es lliuri a les persones 
destinatàries o que formi part de l’expedient de l’actuació cofinançada i la declaració 
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“L’FSE inverteix en el teu futur” en totes les mesures d’informació i publicitat adreçades 
a les persones destinatàries, als destinataris potencials i al públic en general.   
 

i) Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció de 
riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes en el 
pacte Cinquè d’aquest conveni. 
 

j) Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb 
els riscos laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat 
preventiva. 
 

k) Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats 
participants. 
 

l) Col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les 
funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de 
l'Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora del Fons Social Europeu- 
de la Comissió Europea i d'altres òrgans que d'acord amb la normativa comunitària, 
tinguin atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts finançats pel Fons Social 
Europeu. 
 

m) Complir amb la legislació laboral i de Seguretat Social vigent d'acord amb la modalitat 
del contracte, emparar el personal contractat en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals 
i facilitar-los les mesures adequades per a la seva adequada protecció, garantir 
l'aplicació d'igualtat de tracte entre homes i dones, així com dels principis d'igualtat 
d'oportunitats i no discriminació, d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat i 
de desenvolupament sostenible, i qualsevol altra obligació legal o reglamentària, que 
els pugui afectar. 

 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a: 
 

1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral: 
 

a) Trametre al CONSELL COMARCAL l’acceptació de de la destinació laboral d’un 
participant al Programa Treball i Formació 
 

b) Cooperar amb el CONSELL COMARCAL en el compliment de l’objectiu, execució 
del/s projecte/s, realització de l’activitat o adopció del comportament que fonamenta 
la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant el CONSELL COMARCAL en les 
formes i terminis establerts. 

 
c) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal 

d’assegurar el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el 
compliment de la normativa de riscos laborals d’aplicació, i comunicar-ho al 
CONSELL COMARCAL 

 
d) Assegurar-se que els participants localitzats al Municipi desenvolupin les tasques 

competència del CONSELL COMARCAL de: 
 

- Gestió i tractament de residus. 
- Manteniment del Camí Natural derivat de la Via Verda. 
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e) Sol·licitar al CONSELL COMARCAL el permís per a realitzar tasques de no 
competència comarcal. 

f) Trametre els informes de seguiment mensuals al CONSELL COMARCAL amb la 
documentació adjacent. 
 

2. Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de 
prevenció dels riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són 
establertes al pacte Cinquè d’aquest conveni. 

3. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en 
relació amb la realització del Programa. 
 

4. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.   
 

5. Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui 
necessària per a la justificació de la subvenció.  
 

6. Sotmetre’s a actuacions de comprovació del CONSELL COMARCAL i aquelles que 
corresponguin al Servei d’Ocupació de Catalunya, o a altres òrgans competents, tant 
nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que sigui requerida en l’exercici 
de les actuacions anteriors. 
 

7. Informar al CONSELL COMARCAL dels indicadors de realització i de resultats 
corresponents a l’actuació cofinançada pel Fons Social Europeu en la forma que 
estableixi l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA i l’òrgan competent i en el termini que li 
indiqui el CONSELL COMARCAL.   
 

8. Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 
normativa de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació. 
 

9. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest 
servei d’acord amb les previsions de la Llei  orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat 
mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.    
 

10. Fer-se càrrec, en el cas que el/s treballador/s seleccionat/s no resideixin en el municipi 
de L’ALDEA, del cost dels desplaçaments del/s mateix/os per assistir al lloc de treball. 
El CONSELL COMARCAL inclourà el pagament d’aquests desplaçaments en la nòmina 
del treballador/s destinat/s a L’ALDEA i, posteriorment, l’ AJUNTAMENT remunerarà 
mensualment aquest cost al CONSELL COMARCAL. El cost resultant serà la suma 
mensual dels kilòmetres realitzats pel treballador/s d’anada i tornada entre la seu 
central del CONSELL COMARCAL (TORTOSA) i L’ALDEA, aplicant el cost per 
kilòmetre estàndard per als treballadors del CONSELL COMARCAL. 
 

11. Fer-se càrrec de la meitat dels costos derivats de la indemnització de fi de contracte 
que s’incorporarà a la nòmina del treballador i que es regularitzarà a la fi del projecte. 
 

12. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
Cinquè. Execució de les accions i prevenció de risc os laborals   
 
 

1. Els contractes de treball corresponents a les accions d’experiència laboral s’hauran 
d’iniciar com a màxim el 31 de gener de 2017 i hauran de finalitzar com a màxim el 30 
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de juliol de 2017, sens perjudici de les eventuals modificacions de l’ORDRE i/o 
CONVOCATÒRIA.  

 
2. L’execució de les accions no podrà iniciar-se o continuar en cas d’incompliment 

d’alguna de les obligacions següents:    
 
a) EL CONSELL COMARCAL realitzarà una dels riscos laborals i la planificació inicial de 

l’activitat preventiva de les tasques a realitzar pel treballador del a l’AJUNTAMENT, 
sens perjudici que aquestes puguin ser modificades d’acord amb el que preveu la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.    

 
b) El CONSELL COMARCAL dotarà al/s treballador/s contractat/s de l’equip de protecció 

individual necessari per a l’execució del/s projecte/s abans o en el moment de l’ inici del 
treball de cadascun d’ells, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat 
preventiva definitiva. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL el cost del/s 
equip/s de protecció individual lliurat/s al/s treballador/s. L’abonament el farà 
directament l’AJUNTAMENT a través de la factura del proveïdor/s del material. 
 

c) El CONSELL COMARCAL es farà càrrec de la sessió de prevenció de riscos laborals i 
la vigilància de la salut, que es realitzaran a les instal·lacions del CONSELL 
COMARCAL i/o l’empresa externa encarregada. 
 

d) El CONSELL COMARCAL ha de implementar un document de control d’entrega 
d’equips de protecció individual. 
 

Sisè. Vigència   
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins al 
compliment de les obligacions que s’hi contenen.     
 
Setè.  Extinció   
 
1. Les causes d’extinció del conveni són les següents:  
 

a) L’acord entre les parts.  
 

b) El compliment del període de vigència. 
 

c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per 
qualsevol de les parts 

 
d) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.    

 
Vuitè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu 
 
Les parts, despès de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 
 
2n.- Facultar al 1r Tinent Alcalde, Sr. Simón Falcó Moreso per a la seva signatura. 
 
3r.- Notificar aquest acord al CCBE, i traslladar-lo al servei municipal d’intervenció.” 
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APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE “CINE 
A LA FRESCA”.  
 

Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Cultura: 
 
“Dintre del programa d’actes del FESTIU 2017 la Regidoria de Cultura ha previst la 
realització de cinema a la fresca varis dies. 
 
Atès el pressupost presentat en data 18 de maig de 2017, reg. d’entrada 2017/1205, 
per part de FATSINI SL per a la realització del cinema a la fresca, el qual ascendeix a 
un import de 3.650,00 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 334/22624 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 segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques  de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en el servei de realització de 
cinema a la fresca durant varis dies d’estiu dintre del FESTIU 2017, per un import 
3.650,00 €, IVA exclòs, més 766,50 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de FATSINI 
SL segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada 
núm. 2017/1205. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 4.416,50 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 334/22624. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
7è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE 
MEGAFONIA AL CEIP MARIA GARCIA CABANES DE L’ALDEA. 
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Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L’Ajuntament de L’Aldea ha d’instal·lar un equip de megafonia al CEIP Mª Garcia 
Cabanes. 
 
Atès el pressupost presentat en data 4 de maig de 2017, reg. d’entrada 2017/1049, per 
part de Electrojulio Gonzalez i CIA, SRC per a la instal·lació d’una equip de megafonia 
al CEIP Mª Garcia Cabanes, el qual ascendeix a un import de 3.460,20 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 326/62309 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 segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques  de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
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 instal·lació d’un equip de 
megafonia al CEIP Mª Garcia Cabanes, per un import 3.460,20 €, IVA exclòs, més 
726,64 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de Electrojulio Gonzalez i CIA segons la 
proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2017/1049. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 4.186,84 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 326/62309. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
8è.- PROPOSTA DE BASE.- GESTIÓ D’INGRESSOS SOBRE BA IXA D’UNS 
REBUTS I EMISSIÓ DE NOVA LIQUIDACIÓ. INTERESSAT: M.  C. L. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2017/747 
de data 3 d’abril de 2017 on es posa de manifest que s’ha comprovat que s’ha canviat 
el titulat de l’immoble de AR de Leche  (ref. Cadastral XXXXXXXXXXXXXXXXXX). 
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Atès que els rebuts de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència 
cadastral XXXXXXXXXXXXXXXXXX han d’emetre’s a nom de M. C. L. amb DOI 
xxxxxxxxxxJ amb domicili al carrer Rierol de Caputxins X 43500 de Tortosa. 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Que s’emetin noves liquidacions, de la taxa d’escombraries corresponents a 
l’immoble de l’AR de Leche s/n nom de M. C. L. amb DOI XXXXXXXJ amb domicili al 
carrer Rierol de Caputxins X 43500 de Tortosa. 
 
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i M. C. L.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9è.- CONCESSIÓ D’UNA RESERVA D’ESTACIONAMENT DE VEH ICLES 
RESERVAT PER A PERSONES MINUSVÀLIDES. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 8 de maig de 2017 RE 2017/1070 per part de la 
Sra. F. I. en la que sol·licita la senyalització al c/ del Mig núm. X, d’una plaça 
d’estacionament de vehicle reservada per a persones minusvàlides. 
 
Vista la documentació aportada per l’interessat. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de  data 10 de maig de 2017. 
 
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, 
 
1.- Accedir a la petició presentada en data 8 de maig de 2017 RE 2017/1070 per part 
de la Sra. F. I. en la que sol·licita la senyalització al c/ del Mig núm. X, d’una plaça 
d’estacionament de vehicle reservada per a persones minusvàlides. 
 
2.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància als efectes oportuns. 
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3.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
10è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE UNA COMUNICACIÓ PRÈVIA  D’OBRES. EXP. 
80/2016. INTERESSAT: T. V. C.. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 7 de juliol de 2016 amb 
Registre general d'Entrada 1454/2016: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 

LIQUIDACIÓ 
TOTAL 
FIANCES 

80/2016 T. V. C. Pol X Parc 
X 

Tancar pas de 
finca. 

00,00€ 00,00€ 

 
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. 
 
Vist l’informe tècnic municipal de data 19/05/2017, el qual transcrit literalment diu: 
 
 

“Assumpte: Comunicació prèvia de les obres consistents en tanc ar pas de finca.  
Expedient: 80/2016  
Sol·licitant: T. V. C. 
Data registre entrada: 1454/16 
Emplaçament: Raval de Sant Josep, polígon X parcel.la X 
 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 16 d’agost de 2016 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig , 
emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 

Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  
amb les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea 
publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig 
de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 2A extensiva.  
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2. Les obres no s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que s’ 
han de portar a terme a Raval de Sant Josep, polígon X parcel.la X i consistents en 
tancar pas de finca. 
 
Havent realitzat una visita d’ inspecció “in situ” pel tècnic que subscriu s’ ha  observat 
que el pas que es vol tancar impossibilita les tasques de manteniment d’ un desguàs 
del barranc dels Pixadors que actua com aliviadero en cas de pluges torrencials . 
 
Aquest desguàs de formigó és un bé de domini públic, per la qual cosa el fet que hi 
consti la titularitat cadastral a nom del sol·licitant no acredita la seva titularitat registral. 
 
CONCLUSIÓ 
 
1r.- El sol·licitant haurà de regularitzar la seva propietat registral a la Gerència 
provincial del  cadastre per tal d’ adequar la propietat cadastral d’ acord amb la realitat 
física de la propietat registral. 
 
2n.- L’ Ajuntament haurà de requerir a l’ ACA per realitzar una neteja del desguàs per 
a que pugui realitzar la seva funció. 
 
3r.- No es pot tancar un desguàs de domini públic, atès que s’ ha de mantenir lliure d’ 
obstacles que impedeixin accedir al mateix en cas de necessitat per inclemències 
meteorològiques de pluges d’ extrema necessitat. 
 
4t.-Advertir a la veïna Na C. C. F. que no pot dipositar obstacles ni altres objectes que 
impedeixin el pas, atès que és un bé de domini públic. 
 
5è.- Per l’exposat l’informe és DESFAVORABLE” . 
 
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.- Denegar la llicència per d’obra consistent en tancar pas de finca, pels 
motius exposats en la part expositiva d’aquesta proposta. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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11è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE UNA COMUNICACIÓ PRÈVIA  D’OBRES. EXP. 
82/2017. INTERESSAT: A. F. C. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 3 d’abril de 2017 amb Registre 
d’entrada núm. 2017/746 per A. F. C. on comunica les obres consistents en tancar una 
porta i obrir finestra, repicar part frontal façana principal i tanca parcel·la ubicada al 
Raval de Fesol 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 22/05/2017, 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. F. C. comunica les obres consistents en tancar una porta i 
obrir finestra, repicar part frontal façana principal i tanca parcel·la al carrer Raval de 
Fesol 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 tancar 
una porta i obrir finestra, repicar part frontal façana 
principal i tanca parcel·la . 

Sol·licitant:     A. F. C. 
Data registre entrada:  746/2017 
Emplaçament:    C/ Raval de Fesol X 
Expedient:   82/2017 
 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 19 de maig de 2017 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: 
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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, clau 2A zona extensiva i part en Sistema general viari  ( V ), Xarxa viària 
local.  
 

2. Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que 
es porten a terme al carrer Raval de Fesol 29-31 i consistents en la reforma de la 
tanca exterior, el tècnic que subscriu fa constar que aquestes obres es troben en 
fora d’ordenació d’ acord amb l’ art. Artícle 93 Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol, Artícle 102 Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, Art. 102 de la Ley 
10/2004, de 24 de diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, 
de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad 
territorial y de la autonomía local, art 108 D.L. 1/2010, de 3 d’ agost, pel qual s’ 
aprova el Text refós de la Llei d’ urbanisme 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. 

• Les obres poden ser admeses com a usos i obres de caràcter provisional d’ 
acord amb a els efectes dels articles 53 i 54 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i els articles 
65 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

• L’autorització a què es refereix l’apartat 53.1 no dóna dret en cap cas a 
percebre indemnització. 

• L’autorització comporta l'acceptació de les obligacions següents:  
Obligació d'enderrocar o de desmuntar les obres i les instal·lacions i 
obligació de desallotjar els edificis o les instal·lacions i de cessament 
definitiu dels usos autoritzats, sense dret a percebre indemnització, quan 
l'ajuntament adopti l'ordre corresponent amb la finalitat d'executar les 
determinacions del planejament.  

• Obligació d'advertir als títols que s'atorguin amb les persones arrendatàries, 
titulars de drets de superfície, o usuaris de qualsevol classe, que la relació 
contractual està exclosa del règim especial d'arrendaments rústics i urbans i 
que finalitzarà automàticament, una vegada adoptada l'ordre 
d'enderrocament, desmuntatge o desallotjament.  

• Obligació de reposar el sòl i l'espai a l'estat anterior a l'execució dels usos i 
obres de caràcter provisional, sense dret a percebre indemnització, i de 
garantir aquesta reposició.  
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• Obligació d'advertir el caràcter provisional de l'autorització i dels seus 
efectes, als títols traslatius del domini total o parcial de l'immoble, i de 
condicionar-los a la subrogació per part de l'adquirent. 

• L’autorització ha d'expressar també l'acceptació de que les esmentades 
obligacions siguin objecte de nota marginal al Registre de la propietat. La 
nota es prendrà d'acord amb el que estableix la normativa reguladora de la 
inscripció al Registre de la propietat d'actes de naturalesa urbanística, a 
instància del propietari, acompanyada de la corresponent certificació 
administrativa.  

• L'autorització s'atorga condicionant la seva eficàcia a què s'acrediti per 
l'interessat que s'ha pres nota al marge de la darrera inscripció de domini de 
la finca registral de la qual es tracti i amb la constitució prèvia, per alguna de 
les formes admeses per la legislació de contractació de les administracions 
públiques, de fiança, en quantia no inferior al pressupost de les obres i 
actuacions necessàries per al desmuntatge o enderrocament de les obres i 
instal·lacions autoritzades i per a la correcta reposició del sòl i de l'espai a la 
situació anterior a l'atorgament de l'autorització. 

• 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.  

• 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. 

• Atès l’article 54 Procediment per a l’autorització d’usos provisionals del sòl i 
d’obres de caràcter provisional del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a: 
a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició 
de la situació alterada al seu estat originari. 
 
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. 

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 total d’execució de les obres ascendeix a 500,00 €. 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

500,00 x 3,60 % 18 € 

TOTAL  18,00 € 
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*Es donen els requisits de les bases al respecte per als tancaments dels solars urbans 
regulats per Ordenança publicada al BOP número 66 de 4/04/2017. 
q) Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 
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 18,00€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

500,00 x 3,60 % 18 € 

TOTAL  18,00 € 
 
CINQUÈ.- Atorgar a A. F. C. una ajuda per import de 18,00€ en virtut de les bases 
aprovades per la Junta de Govern Local celebrada en data 15 de febrer de 2017 i 
publicades en el BOPT Nº 66 de 04/04/2017. Per poder beneficiar-se d’aquest ajut és 
necessari que l’interessat aporti la següent documentació: 
 
-Fotografia del cartell de beneficiari. 
-Declaració per part del beneficiari sobre finalització de les obres. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
12.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNC IA D’OBRES 
MAJORS. EXP. 218/2017. INTERESSAT: J. B. S. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 10/03/2017 amb 
Registre general d'Entrada 499/2017: 
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EXP NOM I 
COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

218/17 J. B. S. Polígon X 
Parcel·la X 

Construcció 
d’un porxo 

380,92 € 150,00 € 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels 
serveis tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe del tècnic municipal Jordi Gas Forès de data 
23/05/2017 i l’informe jurídic de data 23/05/2017, els actes d’edificació i ús del sòl 
l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir al Sr. J. B. S. la llicència necessària per a efectuar les obres 
consistents en construcció d’un porxo 7 x 6, al Polígon X Parcel·la X de l’Aldea, amb 
estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s’escau. 
 
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense 
necessitat de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre 
que la llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del 
projecte autoritzat i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb 
l’article 76 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial 
del projecte quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del 
RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el 
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. 
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser 
sol·licitades expressament, l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, 
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prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la 
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa 
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit 
per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser 
substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la 
llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un 
import total de 380,92€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 

BASE 
IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

1.970,00 x 3,60 % 70,92 € 

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

1.970,00 x 1,20 % 23,64 €(*)  

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. Núm. 5)  310,00 € 

TOTAL  380,92 € 

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

 FIANCES    
 Descripció  m³/Tones  € Quota a 

pagar 
 Gestió de residus, per aplicació de 

l’Ordenança Municipal: Gestió dels residus 
de la construcció 

 
Tm 

 
€/Tona 

 

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

 Residus de construcció/rehabilitació 3,79 11€/Tona 41,69 € 
 Total Residus   41,69 € 
 Import mínim   150,00€ 
     
 Total fiança residus a dipositar    150,00 € 

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

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

• Deurà d’acreditar-se haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus. 
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• Aquesta construcció únicament es pot destinar l’ús per al que s’ha sol·licitat 
la llicència, en cap cas es poden reconstruir i rehabilitar amb vista a 
destinar-les a l’ús d’habitatge familiar. 

• S’ entén com a porxo: espai cobert, limitat lateralment per columnes o pilars, 
adossat pel costat oposat al de les columnes a una façana. 

 
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
13e.- PROPOSTA D’ACORD DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DIPOSITA T EN CONCEPTE 
DE FIANÇA DE RESIDUS . EXP. 136/2015. INTERESSAT: A. A. A..  
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Atès que el Sra. A. A. A. ha sol·licitat la devolució de la fiança de residus de la 
llicència d’obres núm. 136/2015 de les obres majors per a la construcció d’habitatge 
unifamiliar adossat (Exp. 136/2015) de  l’Aldea. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, de data 19/05/2017. 
 
Vist el que disposen els arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’art 9 de l’Ordenança Municipal 
de la Gestió dels Residus de la Construcció. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Retornar al Sra. A. A. A., la fiança dipositada de la llicència d’obres núm. 
136/2015, per un import total de 1.227,82€. 
 

SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
14è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA DEVOLUCIÓ DE F IANÇA DE 
LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS. EXP. 65/2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que el Sra. MJ. B. B. ha sol·licitat la devolució de la fiança de residus de la 
llicència d’obres núm. 65/2015 de les obres majors per a la construcció d’un maset al 
Polígon 7 Parcel·la 53 de l’Aldea. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals. 
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Vist el que disposen els arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’art 9 de l’Ordenança Municipal 
de la Gestió dels Residus de la Construcció. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Retornar al Sra. MJ. B. B., la fiança dipositada de la llicència d’obres núm. 
65/2015, per un import total de 150,00€. 
 

SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
15è.- PROPOSTA DE BAIXA DE LES LIQUIDACIONS D’ICIO I TAXA  D’OBRES 
RELATIVA A L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES 134/201 7. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
En data 3 de maig de 2017 la Junta de Govern Local va atorgar llicència d’obres 
menors al Sr. E. B. A. per reparar façana al C/Raval de Fesol, X de l’Aldea (Exp. 
134/2017). 
 
Atès que revisat dit expedient, resulta acreditat al mateix acord concretament al punt 
SETÈ.-, que aquesta llicència d’obres menors restava subvencionada amb un import 
de 216,00€ corresponents a la suma d’ICIO i Taxa. 
 
Atès que erròniament, en posterioritat a la data esmentada, es van generar dos rebuts 
amb claus de cobrament 431845102017090000007 (ICIO) i 431845402017080000006 
(taxa llicència urbanística) corresponents als mateixos conceptes indicats 
anteriorment. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès que l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i l’article 220 de la Llei General Tributària 
58/2003, de 17 de desembre, que regulen la rectificació d’errades d’actes 
administratius. 
 
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: 
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1r.- Donar de baixa les següents liquidacions pels motius exposats anteriorment: 
 
Clau de cobrament  Concepte Import  Subjecte passiu  
431845102017090000007 ICIO  162,00€ E. B. A. 
431845402017080000006 Taxa              54,00€ E. B. A. 
 
2n.- Comunicar aquest acord als interessats i a BASE-Gestió d’Ingressos per al seu 
coneixement i efectes escaients.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 20:45 hores d el dia 24 de maig de 2017, de 
la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta de 30  pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
Daniel Andreu i Falcó     Joan Rallo Ventura  


