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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 2/2020 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 24 DE 
GENER 2020. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  24 de gener de 2020 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 24 de gener 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 9 DE GENER 
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 9 de gener 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 D'OBRES SOTMESES A COMUNIC ACIÓ PRÈVIA. 
INTERESSAT: E. F. R. NÚM. EXP. 2020/5. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament, en data 2 de gener de 2020 amb Registre 
d’entrada núm. 2020/10, per E. F. R. on comunica les obres consistents fer la vorera al 
C/Matarranya, XX 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 16 de gener de 
2020, els actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per E. F. R. on comunica les obres consistents en fer una vorera al 
C/Matarranya, XX de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals 
s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS                               
 

Assumpte:   Comunicació d’obres excloses de llicència per fer una vorera. 
Expedient:   2020/5    
Sol·licitant:    E. F. R. 
R.G.E.:  2020/10 
Emplaçament:  C/Matarranya, XX  
 

 
Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions 
d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la provisió d’alcaldia de data 
13 de gener de 2020 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto l’informe 
següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que 
resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 

Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió 
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Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb 
les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea publicades 
en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig de 2010 dins 
la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 2A zona extensiva .  
 

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

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme al C/ Matarranya, XX i consistents en fer la vorera, amb els següents 
condicionants: 
 

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

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

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

 
3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul: 
 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 800,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 800,00 x 3,60 % 28,80 € 

TOTAL  28,80 € 
 

4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 
 

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.  
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QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 28,80€ amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

800,00 x 3,60 % 28,80 € 

TOTAL  28,80 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

 
2.1.2.- PROPOSTA D'ACORD D'OBRES SOTMESES A COMUNIC ACIÓ PRÈVIA. 
INTERESSAT: J. B. M. NÚM. EXP. 2020/1276. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 19 de desembre de 2019 amb 
Registre d’entrada núm. 2019/4884 per J. B. M. on comunica les obres consistents en 
canviar plaques de pladur ubicada a l’Av. Catalunya, XXX de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 16 de gener de 
2020, els actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per J. B. M. on comunica les obres consistents en canviar plaques 
de pladur a l’Av. Catalunya, XXX de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics 
municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:  

 
"INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS                               
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Assumpte:  Comunicació d'obres excloses de llicència per canviar plaques de 
pladur. 
Expedient:  2019/1276   
Sol·licitant:   J. B. M.  
R.G.E.: 2019/4884 
Emplaçament:  Av. Catalunya, XXX 
Ref Cadastral: 8833905 
 

 
Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions 
d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la provisió d’alcaldia de data 
20 de desembre de 2019 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig , emeto l’informe 
següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que 
resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 

Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió 
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 1B zona residencial semi-intensiva. 
  

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

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme a la Av Catalunya, XXX de l’Aldea i consistents en canviar plaques de 
pladur, amb els següents condicionants: 
 

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

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

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

 
3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 200,00 €. 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 200,00 x 3,60 % 7,20 € 

TOTAL  7,20 € 
 
4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 
 
Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.” 
 
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 7,20€ amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

200,00 x 3,60 % 7,20 € 

TOTAL  7,20 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
Es deixa constància de que el Regidor Sr. Josep Franch Pellisé, ha sortit de la sala per 
estar afectat per una causa d’abstenció en dit expedient, no intervenint en la deliberació 
i votació d’aquest punt. No obstant, finalitzada la votació d’aquest punt s’incorpora 
novament a la sessió, participant en el debat i votació de la resta de punts integrants en 
l’ordre del dia. 
 
APROVAT amb els vots FAVORABLES del Sr. Alcalde, Xavier Royo Franch, Irene 
Negre Estorach i José Caballé Estorach. 
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2.1.3.- PROPOSTA D'ACORD D'OBRES SOTMESES A COMUNIC ACIÓ PRÈVIA. 
INTERESSAT: J. E. C. NÚM. EXP. 2020/4. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 7 de gener de 2020 amb Registre 
d’entrada núm. 2020/41 per J. E. C. on comunica les obres consistents canviar una 
banyera per un plat de dutxa al C/Església, XX 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 16 de gener de 
2020, els actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per J. E. C. on comunica les obres consistents en canviar una banyera per 
un plat de dutxa al C/ Església, XX de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis 
tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:  
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS                              
 

Assumpte:   Comunicació d’obres excloses de llicència per canviar una 
banyera per un plat de dutxa. 

Expedient:   2020/4    
Sol·licitant:    J. E. C. 
R.G.E.:  2020/41 
Emplaçament:  C/Església, XX 
 

 
Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions 
d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la provisió d’alcaldia de data 
13 de gener de 2020 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 
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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 .  
 

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

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme al C/ Església, XX  i consistents  en canviar una banyera per un plat de 
dutxa, amb els següents condicionants: 
 

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

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

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

 
3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 200,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 200,00 x 3,60 % 7,20 € 

TOTAL  7,20 € 
 

4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 
 

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.” 
 
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 
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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 7,20€ amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

200,00 x 3,60 % 7,20 € 

TOTAL  7,20 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 

2.1.4.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA L LICÈNCIA 
D'OBRES MENORS. INTERESSAT: NATURHEMP SL. NÚM. EXP.  2020/41. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 15 de gener de 2020 amb 
Registre general d'Entrada 2020/211: 
 

NÚM. EXP. NOM I COGNOM SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/41 NATURHEMP SL Pol. 9 Parc. 
80 

Menor 144,00€ 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 
21 de gener de 2020, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se 
sol·licita llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
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Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Concedir a NATURHEMP SL la llicència necessària per a efectuar les obres 
de perforació d’un pou de captació d’aigua al Polígon 9, Parcel·la 80 de l’Aldea, amb 
estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada 
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, la normativa de planejament 
d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis tècnics, si 
s’escau. 
 
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat 
de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la 
llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació, 
que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat 
i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte 
quan es 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. 
 
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística.  

 
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 144,00€ amb el següent desglossament: 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

3000,00 x 3,60 % 108,00 € 

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

3.000,00 x 1,20 % 36,00 €  

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

 16,00 € 

TOTAL  144,00 € 

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

 
• L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de 

seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

• Pel tipus d’obres a realitzar no es preveu generar residus, per tant, a criteri 
meu es consideraria exempt d’haver d’acreditar haver signat amb un gestor 
autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels 
residus.  

• L’autorització s’entén salvant el dret de propietat i sense perjudicis de tercers.  
 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
Es deixa constància de que la Regidora Sra. Irene Negre Estorach, ha sortit de la sala 
per estar afectada per una causa d’abstenció en dit expedient, no intervenint en la 
deliberació i votació d’aquest punt. No obstant, finalitzada la votació d’aquest punt 
s’incorpora novament a la sessió, participant en el debat i votació de la resta de punts 
integrants en l’ordre del dia. 
 
APROVAT amb els vots FAVORABLES del Sr. Alcalde, Xavier Royo Franch, José 
Caballé Estorach i Josep Franch Pellisé. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA L LICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS. INTERESSAT: V. S. N. NÚM. EXP. 2019 /551. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 21 de novembre de 2019 
amb Registre general d'Entrada 2019/4500: 
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EXP NOM I COGNOM SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2019/551 V. S. N. Polígon 10 Parcel·la 
40 Majors 628,60€ 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe de l’arquitecte del Consell Comarcal en funcions 
d’assistència a l’ajuntament de l’Aldea de data 10 de gener de 2020 i l’informe jurídic de 
data 23 de gener 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. 2019/216 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Concedir al Sr. V. S. N. la llicència necessària per a efectuar les obres de 
canvi de coberta al Polígon 10 Parcel·la 40 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 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. 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  13 

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 628,60€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

8.850,00 x 3,60 % 318,60 € 

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

8.850,00 x 1,20 % 106,20 €  

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

 310,00 € 

TOTAL  628,60 € 
 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 

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

• Deurà d’acreditar-se haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus. 

• 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. 

• Només s´admetran obres de manteniment i conservació. En cap cas 
s´admetran obres de millora ni que comporten un augment del volum edificat. 

• L’autorització s’ entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.   
• Previ inici de les obres caldrà aportar: 

I. Full d’assumeix de direcció i d’execució de l’obra. 
II. Full Designació de coordinador de seguretat (si s’escau) 

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d’intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1.- DONAR COMPTE DE LES SENTÈNCIES DICTADES EN EL RECURS 
ORDINARI NÚM. 437/2014 I RECURS D'APEL·LACIÓ 226/20 17, AMBDÓS 
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INTERPOSATS PER L'EMPRESA INVESFIN, SA CONTRA L'AJU NTAMENT DE 
L’ALDEA. 
 
Es dona compte de les següents sentències: 
 
Fets 
 
1. L'empresa Invesfin, SA va interposar un recurs contenciós administratiu contra l’acord 
de la Junta de Govern Local, de data 1 d’agost de 2014, per la qual s’acordà la 
insuficiència de la documentació presentada per aquesta empresa per efectuar la 
comunicació de primera ocupació relativa al conjunt immobiliari situat a l’Aldea, amb 
façanes i entrades per l’Avinguda Catalunya núm. 38-44 i pels carrers CH14, 2-10 i 
CH14, 12-20 (actuals Fesol, Clavell i Prats). 
 
Aquest recurs es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Tarragona, amb el núm. de recurs ordinari 437/2014. 
 
2. En data 12 de juny de 2017 l’esmentat Jutjat va dictar la Sentència núm. 114/2017 
per la qual es desestima el recurs presentat per la part actora. 
 
La part dispositiva de la Sentència estableix: 
 
"FALLO 
 
DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por INVESFIN, S.A. 
contra el acuerdo identificado en el Fundamento Jurídico Primero de la presente 
resolución judicial. Se condena a la recurrente al pago de las costas ocasionadas por el 
importe máximo de 1.000 euros." 
 
3. Contra aquesta sentència l'empresa Invesfin, SA va presentar recurs d’apel·lació 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que es va tramitar amb el número de recurs 226/2017. 
 
4. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 7 d’octubre de 2019, va dictar 
la Sentència núm. 884/19, que ha esdevingut ferma. 
 
La part dispositiva de la Sentència estableix: 
 
"FALLAMOS 
 
DESESTIMAMOS el presente recurso de apelación interpuesto a nombre de la entidad 
INVESFIN, S.A. contra la sentencia nº 114, de 12 de junio de 2017 del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Tarragona nº 2, recaída en los autos 437/2014, cuya 
parte dispositiva en la parte menester estableció “DESESTIMAR el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por INVESFIN, S.A. contra el acuerdo identificado en el 
Fundamento Jurídico Primero de la presente resolución judicial. Se condena a la 
recurrente al pago de las costas ocasionadas por el importe máximo de 1.000 euros”, 
QUE SE CONFIRMA ÍNTEGRAMENTE A EXCEPCIÓN DE QUE DEB E 
RECONOCERSE QUE NO CONSTA UN SOLO CERTIFICADO FINAL  DE OBRAS 
SINO DOS COMO RESULTAN DE LAS COPIAS DEL EXPEDIENTE  
ADMINISTRATIVO A FOLIOS 3 A 6." 
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Fonaments de dret 
 
Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
estableixen l’obligació de complir les sentències en la forma que en ells s’especifica. 
 
Per tant, PROPOSO: 
 
1. Donar compte de la Sentència núm. 114/2017 dictada en data 12 de juny de 2017 pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, i de la Sentència núm. 884/19 
dictada en data 7 d’octubre de 2019 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
2. Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona.” 
 
Els membres assistents es donen per assabentats. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE UNA AUTORITZACIÓ DE ZONA 
D'APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS AL CARRER SANT LLUÍS  NÚMERO X. 
NÚM. EXP.: 2019/1308. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Vista la petició presentada en data 13 de desembre de 2019 RE 2019/4814 per part de 
la Sra. M. P. F. en la que sol·licita la senyalització al C/ Sant Lluís núm. X d’una plaça 
d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat. 
 
Vista la documentació aportada per la interessada. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part de la Guàrdia Municipal 
mitjançant informe de data 9 de gener de 2020. 
 
Atès allò previst a l’art. 7, Real Decreto Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor y Seguridad 
Vial pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària, pel que fa a les competències municipals en matèria de 
d’ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD: 
 
1.- Accedir a la petició presentada en data 13 de desembre de 2019 RE 2019/4814 per 
part de la Sra. M. P. F. en la que sol·licita la senyalització al C/ Sant Lluís núm. X d’una 
plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat. 
 
2.- Per a l'ús de la plaça d'aparcament per a persona amb discapacitat serà necessari 
estar en possessió de la corresponent targeta d'estacionament per a persones amb 
discapacitat. 
 
3.- Notificar a la interessada el present d'acord amb l’establert a l'article 40 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D' UN GUAL AL 
CARRER MONTBLANC NÚM. XX. INTERESSAT: R. B. G. NÚM.  EXP.: 2019/1309. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Vista la petició presentada en data 16 de desembre de 2019 RE 2019/4833 per part del 
Sr. R. B. G. en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Montblanc del municipi a 
l’alçada del núm. XX.  
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part de la Guàrdia Municipal 
mitjançant informe de data 9 de gener 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. 
 
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. 2019/216 de 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Concedir al Sr. R. B. G. llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer Montblanc 
núm. XX 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

R. B. G. C/ Montblanc 
XX 

210 Gual sense baden de 3,80 
metres x 30 €/ml = 114,00 € 

anuals 

114,00 € 

 
3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 210. 
 
4.- Traslladar aquest acord a la Guàrdia Municipal així com a Base-Gestió d’Ingressos 
per tal que es liquidi la taxa de gual que es de 114,00 € al Sr. R. B. G. amb DNI  núm.: 
***0229**. 
 
5.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE UNA AUTORITZACIÓ DE ZONA 
D'APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS AL CARRER MONTBLANC NÚMERO XX. 
NÚM. EXP.: 2019/1310. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i  Rural: 
 
“Vista la petició presentada en data 17 de desembre de 2019 RE 2019/4843 per part del 
Sr. L. M. G. L. en la que sol·licita la senyalització al C/ Montblanc núm. XX d’una plaça 
d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat. 
 
Vista la documentació aportada per la interessada. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part de la Guàrdia Municipal 
mitjançant informe de data 9 de gener de 2020. 
 
Atès allò previst a l’art. 7, Real Decreto Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor y Seguridad 
Vial pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària, pel que fa a les competències municipals en matèria de 
d’ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD: 
 
1.- Accedir a la petició presentada en data 17 de desembre de 2019 RE 2019/4843 per 
part del Sr. L. M. G. L. en la que sol·licita la senyalització al C/ Montblanc núm. XX d’una 
plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat. 
 
2.- Per a l'ús de la plaça d'aparcament per a persona amb discapacitat serà necessari 
estar en possessió de la corresponent targeta d'estacionament per a persones amb 
discapacitat. 
 
3.- Notificar a la interessada el present d'acord amb l’establert a l'article 40 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ 
MUNICIPAL (PAM) DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA PER AL M ANDAT 2019-2023. 
NÚM. EXP.: 2020/51. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“El Pla d'Actuació Municipal és el document de compromís on queda reflectida la 
planificació estratègica, quins són els objectius que es persegueixen i les actuacions 
que es pretenen desenvolupar, durant el mandat 2019-2023 per tal de complir amb el 
mandat dels veïns i veïnes en les passades eleccions municipals de 26 de maig de 2019. 
 
Volem treballar amb una visió global del futur a curt, mig i llarg termini, sota els reptes 
de treballar amb honestedat, proximitat i transparència política. 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  18 

 
La ciutadania de L’Aldea, necessita saber el model de poble que els seus governants 
volen encaminar i en aquest sentit, el govern municipal, després d’uns primers mesos 
d’avaluar les necessitats del municipi i les possibilitats econòmiques, aprovarem aquest 
Pla d’Actuació que reflectiran bona part de les primeres actuacions que es durant a 
terme en aquesta legislatura i que volen que sigui l’embrió de L’ALDEA del segle XXI. 
 
El document del Pla d'Actuació Municipal (PAM), per al mandat 2019-2023, està format 
per 140 actuacions les quals es distribuiran d’acord amb les funcions de cadascuna de 
les sis regidories en les que es divideix l’actual govern de l’Ajuntament de L’Aldea: 
 

• Regidoria d'Imatge, Promoció de Poble, Medi Ambient i Hisenda. 
• Regidoria d’Afers Interns i Institucionals, Ciutadania i Acció Educativa. 
• Regidoria d'Acció Esportiva, Joventut i Festes. 
• Regidoria d'Acció Urbana i Rural, Seguretat i Tradicions. 
• Regidoria d'Acció Cultural, Espais Verds, Igualtat i Sanitat. 
• Regidoria de Foment de les Persones, Acció comercial i Turisme 

 
El desenvolupament de les accions de govern distribuïdes per Regidories preten incidir 
en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes del nostre municipi, 
a partir de la millora, alhora, dels serveis públics que ofereix l'Ajuntament de forma més 
propera i més eficient. 
 
Es tracta d'un exercici de compromís i  transparència democràtica per aconseguir una 
Administració local més moderna i més propera a la ciutadania. 
 
Aquestes accions que l’equip de govern municipal vol afrontar durant la legislatura, 
estaran supeditades a les necessitats pressupostàries i a possibles subvencions a 
percebre.  
 
Es per tot l’exposat que és proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent 
acords: 
 
1r.- Aprovar el Pla d'Actuació Municipal de l’Ajuntament de L’Aldea. 
 
2n.- Publicar el Pla d’Actuació Municipal al Portal de Transparència i a la pàgina web de 
de l’Ajuntament de L’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DEL  CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA I EL PA TRONAT DE 
TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA PARTI CIPACIÓ 
CONJUNTA I COORDINADA AL PROGRAMA DE FIRES I A LES CAMPANYES DE 
PUBLICITAT. NÚM. EXP.: 2020/56. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Que el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i l’Agència Catalana de 
Turisme signen anualment un conveni bilateral que dona cobertura a la participació de 
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les entitats signats en aquelles accions de promoció liderades per l’Administració 
Autonòmica. 
 
Atès que és un projecte conjunt de participació a fires especialitzades, nacionals i 
estatals promogudes per l’Agència Catalana de Turisme (d’ara endavant ACT) i pel 
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona (d’ara endavant PTDT) en un únic 
“córner”, en un total de quatre fires especialitzades, tres fires estatals, una nacional i una 
internacional. 
 
Atès que els municipis, d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases 
de Règim Local, són competents per a la promoció de les activitats que satisfacin les 
necessitats de la comunitat i en especial la promoció de l’activitat turística d’interès i 
àmbit local. 
 
Atès que la participació en les fires internacionals, nacionals i estatals és una de les 
línies bàsiques de promoció turística del territori. 
 
En data 18 de novembre de 2019 l’Ajuntament de L’Aldea va signar i trametre al Patronat 
de Turisme de la Diputació de Tarragona el document d’adhesió al Conveni de Fires 
Córner 2020 en la modalitat “Córner Comunicació i Màrqueting Mercat Nacional (Acció 
Ràdio)” per un import de 400 €. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’ACORD següent: 
 
1r.- Aprovar el text del conveni a signar entre l’Ajuntament de L’Aldea i el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Tarragona per a la participació conjunta i coordinada al 
programa de fires i a les campanyes de publicitat, en les termes que consta a l’expedient. 
 
2n.- Imputar les obligacions econòmiques derivades d’aquest conveni per un import de 
400 € a l’aplicació pressupostària 432/22634 del pressupost municipal 2020. 
 
3r.- Facultar a l’Alcalde, Sr. Xavier Royo i Franch, per a la signatura de dit conveni. 
 
4t.- Notificar aquest acord al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i 
traslladar-lo als serveis d’intervenció de l’Ajuntament. 
 
5è.- Publicar el present conveni al Portal del Transparència de l’Ajuntament de L’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN CONVE NI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I LA UN IÓ ESPORTIVA 
ALDEANA DESTINADA AL FOMENT DEL FUTBOL BASE I DEL P RIMER EQUIP 
PER  L’ANY 2020. NÚM. EXP.: 2020/39. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“L'Ajuntament de l’Aldea té entre els seus objectius i competències promoure de manera 
general l’activitat física i l’esport en el nostre àmbit territorial, especialment en l’àmbit 
dels infants i joventut, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives; 
vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives existents en el terme 
municipal i cooperar amb altres ens públics o privats per al compliment de les finalitats 
assenyalades per la legislació sectorial en matèria d’esports, d’acord amb la normativa 
bàsica en matèria de règim local. 
 
L’Ajuntament de l’Aldea, en l’àmbit de l’esport, desenvolupa una política dirigida a 
fomentar i potenciar la pràctica esportiva en tots els àmbits inclosos dins de les seves 
competències, és per això que vol donar suport a la Unió Esportiva Aldeana per a 
l’organització, participació i desenvolupament de diversos projectes relacionats amb la 
promoció del futbol a la població i que són de rellevant importància i així potenciar la 
pràctica del futbol i fomentar-lo en totes les seves categories. 
 
L’Art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix 
que poden concedir-se directament les subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es desenvolupa reglamentàriament 
a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual preveu que en aquests casos l’entitat 
condecent i beneficiària poden subscriure un conveni, el qual ha d’incloure els extrems 
recollits en aquest precepte. 
 
Atès que en el pressupost municipal 2020 figura l’aplicació 341/48010 on es preveu la 
concessió d’una subvenció per import de 18.500,00 € a la Unió Esportiva Aldeana, i 
donat que en les bases d’execució del pressupost municipal també es contempla 
aquesta subvenció en el punt 5.1 de la Base 34. 
 
Atès l’informe de secretaria-intervenció de data  23 de gener de 2020 emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18 
de juny. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’entitat UNIÓ 
ESPORTIVA ALDEANA destinada al foment del futbol base i del primer equip per a l’any 
2020, pel qual es regula la concessió directa d’una subvenció per import de 18.500,00 
€ en els termes que consta incorporat a l’expedient. 
 
2.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents a 
l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni. 
 
3.- Notificar aquest acord a la UNIÓ ESPORTIVA ALDEANA, i traslladar-lo al servei 
municipal d’intervenció. 
 
4.- Un cop signat el conveni es publicarà en el portal de la transparència de l’Ajuntament 
de l’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  21 

2.2.8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONT RACTACIÓ “SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA I DE LA GESTIÓ I MANTENIMENT DELS 
SISTEMES INFORMÀTICS I DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAME NT DE L’ALDEA”. 
NÚM. EXP.: 2020/52. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Antecedents 
 
Atès que en data 23 de gener de 2020, l’Alcalde de la Corporació incoa l’expedient per 
a la contractació de “Servei d’assistència tècnica informàtica i de la gestió i manteniment 
dels sistemes informàtics i de comunicació de l’Ajuntament de l’Aldea”. 
 
Vist que s’ha justificat la necessitat i idoneïtat del contracte per part de la Regidora 
d’Afers Interns i Institucionals. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal sobre el percentatge que suposa la contractació 
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 
 
Vist l’informe de Secretaria en que es detalla que, d’acord amb les característiques del 
subministrament, es considera el procediment més adequat per a la seva adjudicació el 
procediment obert simplificat, amb diferents criteris d’adjudicació. 
 
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. 
 
Fonaments jurídics 
 
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
En conseqüència, PROPOSO: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, 
amb un diferents criteris d’adjudicació, per al “Servei d’assistència tècnica informàtica i 
de la gestió i manteniment dels sistemes informàtics i de comunicació de l’Ajuntament 
de l’Aldea”. 
 
Segon. Autoritzar, en quantia de 9.801,00 € IVA inclòs, la despesa que per a aquest 
Ajuntament representa la contractació referida per a l’any 2020, amb càrrec a la partida 
pressupostària 920/21600 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest 
Ajuntament. 
 
Tercer. Preveure als pressupostos de l’any 2021 i possibles successius anys de pròrroga 
del contracte, la partida pressupostària corresponent per a finançar el contracte 
esmentat. 
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Quart. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars que ha de regir el contracte “Servei d’assistència tècnica 
informàtica i de la gestió i manteniment dels sistemes informàtics i de comunicació de 
l’Ajuntament de l’Aldea”. 
 
Cinquè. Publicar al Perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 
quinze dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de 
licitació es presentin les proposicions que es considerin pertinents. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a la Intervenció municipal.” 
 

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A L'APROVACIÓ D'U NA MEMÒRIA 
TÉCNICA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SOLERA DE FORMIG Ó ARMAT PER 
LA INSTAL.LACIÓ DE DUES PISTES DE PÀDEL AL CARRER I NDEPENDÈNCIA, AL 
COSTAT DE LA CARPA DE L’ ESPLAI. NÚM. EXP.: 2020/60 . 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“A l’empara d’allò previst en els arts. 12.5, 34, 35 i apartat 6 de l’art. 37 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 
data 13 de juny, els Serveis Tècnics Municipals han redactat una memòria tècnica per a la 
construcció d'una solera de formigó armat per la instal·lació de dues pistes de pàdel al 
carrer Independència, al costat de la carpa de l’Esplai, amb un pressupost base de licitació 
de 11.499,33 € (IVA exclòs). 
 
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i 
valorar les obres i treballs que han de ser objecte de contractació i atès que dites obres 
tenen el caràcter de 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. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar la memòria tècnica per a la construcció d'una solera de formigó armat per la 
instal·lació de dues pistes de pàdel al carrer Independència, amb un pressupost base de 
licitació de 11.499,33 € (IVA exclòs), en els termes que consta incorporada a l’expedient. 
 
2n.- Publicar aquest acord al BOP de Tarragona, a la seu electrònica i al taulell d’anuncis 
de l’Ajuntament per al seu coneixement general i traslladar aquest acord als serveis tècnics 
municipals.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.10.- PROPOSTA D'ACORD PER ADQUISICIÓ EN PROPIET AT D'UN VEHICLE 
PER AL COS GUARDIA MUNICIPAL. NÚM. EXP.: 2020/36. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
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“Fets 
 
1. Justificada la necessitat d’adquirir en propietat d’un vehicle per al Cos de Guàrdia 
Municipal. 
 
2. Atès que ha finalitzat el rènting amb la mercantil DAVIMA MOTORS SL del vehicle 
destinat al Cos de Guàrdia Municipal marca Nissan model Qasqai amb número de 
matrícula 2093-JDR. 
 
3. Atès el pressupost presentat per la mercantil DAVIMA MOTORS SL en data 14 de 
gener de 2020 RE 2020/148 per un import de 7.438,02 € més l’IVA. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics. 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de subministrament, vist que no s'han vulnerat les regles 
de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l’informe de necessitats. 
- Codi CPV: 34114200-1. 
- El responsable del contracte serà el Sr. José Caballé Estorach, Regidor d’Acció Urbana 
i Rural. 
- El preu del contracte es fixa en 7.438,02 €, i 1.561,98 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi subministrat a 
satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 9.000 €, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 7.438,02 €, pressupost net, i 1.561,98 € en concepte d’Impost sobre el valor 
(IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 132/62400 del 
pressupost vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior 
de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
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QUART. Donar trasllat de la present resolució al Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.11.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DE  L'ADDENDA 2020 
AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L 'ALDEA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER AL DESENVOLUPAME NT DEL 
PROGRAMA SERVEIS D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RE SIDENCIAL 
PER A INFANTS I ADOLESCENTS. NÚM. EXP.: 2019/1306. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 24 de novembre de 2017, el Ple del Consell va aprovar el Conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els Ajuntaments de la comarca 
que desenvolupen plans locals de joventut, en matèria de serveis socials, polítiques de 
joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. La vigència 
del conveni s’establia des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2020, 
coincident amb la mateixa data que s’estipula pel contracte programa. 
 
Atès que en data 29 de desembre de 2017 es va signar el conveni entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de L’Aldea per al desenvolupament de plans 
locals de joventut, en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
Atès que per part del CCBE en data 20 de desembre de 2019, s’ha fet arribar a 
l’Ajuntament de l’Aldea el contingut l'addenda al Conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea per al desenvolupament de 
plans locals de joventut, en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
Atès l’art. 303 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, pel que respecta als convenis 
interadministratius. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret 
núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent ACORD, 
 
1.- Aprovar el contingut i la signatura de l'addenda 2020 al Conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea per al 
desenvolupament de plans locals de joventut, en matèria de serveis socials, polítiques 
de joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
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2.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 942/46500/01 la despesa 
per import de 13.273,55 euros, derivada dels compromisos econòmics assumits en virtut 
de la present addenda 2020 del Conveni referenciat. 
 
3.- Facultar l’Alcaldia per a la signatura de la documentació que resulti necessària per 
formalitzar de la present addenda. 
 
4.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
5è.- Publicar la present addenda al Portal de Transparència de l’Ajuntament de L’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.12.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DE  L'ANNEX 2020 AL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'AL DEA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER A LA PRESTACIÓ D EL SERVEI 
D’AJUDA A DOMICILI. NÚM. EXP.: 2019/1306. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 20 de desembre de 2019 RE 2019/4903 s’ha fet arribar a l’Ajuntament 
de l’Aldea el contingut de l’annex exercici 2020 al Conveni Marc per a la Cooperació 
Interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea, per 
a la prestació, manteniment i la millora de les prestacions de serveis i econòmiques de 
la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres programes relatius al benestar social. 
 
La clàusula quarta del conveni marc per a la prestació dels serveis socials comarcals 
del Baix Ebre, preveu que el Consell Comarcal del Baix Ebre destinarà íntegrament les 
aportacions econòmiques establertes en el contracte programa subscrit amb el 
corresponent departament de la Generalitat de Catalunya, a sufragar les despeses que 
es deriven de la prestació de les prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció 
pública i altres programes relatius al benestar social. 
 
Vist que és d’interès per a l’Ajuntament mantenir aquesta col·laboració 
interadministrativa per a l’any 2020. 
 
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern 
Local en virtut de la delegació de competències prevista en el Decret de l’Alcaldia núm. 
2019/216 de data 18 de juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
1r.- Aprovar l’annex per a l’any 2020 al conveni signat entre el Consell Comarcal del 
Baix Ebre i els Ajuntaments de la comarca per a la prestació del servei d’Ajuda a 
Domicili. 
 
2n.- Comprometre’ns a aportar la quantitat de 4.795,70 € per a la prestació de l’esmentat 
conveni durant l’any 2020 i que inclou les actuacions que figuren al corresponent 
expedient amb càrrec a l’aplicació pressupostària 942/46500. 
 
3r.- Facultar l’Alcalde, per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord. 
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4rt.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre per als efectes que 
correspongui. 
 
5è.- Traslladar el present acord al departament d’intervenció-tresoreria per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
6è.- Publicar el present annex al Portal de Transparència de l’Ajuntament L’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.13.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DE  L'ANNEX 2020 AL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'AL DEA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER A LA PRESTACIÓ D EL SERVEI 
D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA. NÚM. EXP.: 2019/1306. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 20 de desembre de 2019 RE 2019/4903 s’ha fet arribar a l’Ajuntament 
de l’Aldea el contingut de l’annex exercici 2020 al Conveni Marc per a la Cooperació 
Interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea, per 
a la prestació, manteniment i la millora de les prestacions de serveis i econòmiques de 
la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres programes relatius al benestar social. 
 
La clàusula quarta del conveni marc per a la prestació dels serveis socials comarcals 
del Baix Ebre, preveu que el Consell Comarcal del Baix Ebre destinarà íntegrament les 
aportacions econòmiques establertes en el contracte programa subscrit amb el 
corresponent departament de la Generalitat de Catalunya, a sufragar les despeses que 
es deriven de la prestació de les prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció 
pública i altres programes relatius al benestar social. 
 
Vist que és d’interès per a l’Ajuntament mantenir aquesta col·laboració 
interadministrativa per a l’any 2020. 
 
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern 
Local en virtut de la delegació de competències prevista en el Decret de l’Alcaldia núm. 
2019/216 de data 18 de juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
1r.- Aprovar l’annex per a l’any 2020 al conveni signat entre el Consell Comarcal del 
Baix Ebre i els Ajuntaments de la comarca per a la prestació del servei d’Atenció Social 
Primària. 
 
2n.- Comprometre’ns a aportar la quantitat de 26.844,65 € per a la prestació de 
l’esmentat conveni durant l’any 2020 i que inclou les actuacions que figuren al 
corresponent expedient amb càrrec a l’aplicació pressupostària 942/46500. 
 
3r.- Facultar l’Alcalde, per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord. 
 
4rt.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre per als efectes que 
correspongui. 
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5è.- Traslladar el present acord al departament d’intervenció-tresoreria per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
6è.- Publicar el present annex al Portal de Transparència de l’Ajuntament L’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.14.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DE  L'ANNEX 2020 AL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
EBRE I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A LA REALI TZACIÓ DEL BAT 
(Banc d’Ajudes Tècniques) DINS DEL PROGRAMA PER A L ’IMPULS I 
L’ORDENACIÓ DE LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A 
LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIES (ProdeP). NÚM. EXP.: 2019/1306. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“El Ple del Consell, en la sessió ordinària celebrada el dia 16 de maig de 2008, va 
aprovar el conveni de col·laboració a signar amb els ajuntaments de la comarca per a la 
realització del BAT dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de 
l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències (ProdeP). 
 
Després que els diferents ajuntaments de la comarca signessin l’any 2008 els respectius 
convenis i atès que aquest preveu que es prorrogarà anualment, de forma automàtica, 
llevat de denúncia expressa per alguna de les parts signants, procedint-se a la signatura 
d’un annex d’actualització de dades. 
 
Atès que en data 20 de desembre de 2019 RE 2019/4903 s’ha fet arribar a l’Ajuntament 
de l’Aldea el contingut de l’annex exercici 2020 al conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca per a la realització del 
BAT (Banc d’Ajudes Tècniques) dins del programa per a l’impuls i l’ordenació de la 
promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències 
(ProdeP). 
 
Vist que és d’interès per a l’Ajuntament mantenir aquesta col·laboració 
interadministrativa per a l’any 2020. 
 
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern 
Local en virtut de la delegació de competències prevista en el Decret de l’Alcaldia núm. 
2019/216 de data 18 de juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
1r.- Aprovar l’annex per a l’any 2020 al conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca per a la realització del BAT 
(Banc d’Ajudes Tècniques) dins del programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció 
de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències (ProdeP). 
 
2n.- Comprometre’ns a aportar la quantitat de 568,45 € per a la prestació de l’esmentat 
conveni durant l’any 2020 abans del 30 de novembre de 2020, i que inclou les actuacions 
que figuren al corresponent expedient amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
942/46500. 
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3r.- Facultar l’Alcalde, per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord. 
 
4rt.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre per als efectes que 
correspongui. 
 
5è.- Traslladar el present acord al departament d’intervenció-tresoreria per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
6è.- Publicar el present annex al Portal de Transparència de l’Ajuntament L’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.15.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DE L CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA I EL CO NSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE PER AL FUNCIONAMENT DEL SERV EI 
D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES 2020. NÚM. EXP.:  2019/1306. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 20 de desembre de 2019 l’Ajuntament ha rebut per part del Consell Comarcal 
del Baix Ebre el text del conveni a signar amb els ajuntaments de la comarca del Baix 
Ebre que tenen la voluntat de donar continuïtat al Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Atès que des de l’Ajuntament de L’Aldea es valora positivament la continuïtat d’aquest 
servei i es considera d’interès per al col·lectiu de dones del municipi el manteniment 
d’aquesta col·laboració interadministrativa. 
 
Vist el text del conveni que ha estat tramès pel CCBE. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’ACORD següent: 
 
1r.- Aprovar el text del conveni a signar entre l’Ajuntament de L’Aldea i el Consell 
Comarcal del Baix Ebre per al funcionament del Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones per a l’any 2020, en les termes que consta a l’expedient. 
 
2n.- Imputar les obligacions econòmiques derivades d’aquest conveni per un import de 
1.941,45 € a l’aplicació pressupostària 942/46500 del pressupost municipal 2020. 
 
3r.- Facultar a l’Alcalde, Sr. Xavier Royo i Franch, per a la signatura de dit conveni. 
 
4t.- Notificar aquest acord al CCBE i traslladar-lo als serveis econòmics de l’Ajuntament. 
 
5è.- Publicar el present conveni al Porta del Transparència de l’Ajuntament de L’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.2.16.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DE L CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EB RE I 
L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA PER GARANTIR EL TRANSPORT D 'ALUMNES 
D'ENSENYAMENT POST OBLIGATORI PER AL CURS ESCOLAR 2 019/2020. NÚM. 
EXP.: 2019/1209. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 11 de novembre de 2019 el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a 
l’Ajuntament de L’Aldea, l’acord adoptat pel Ple d’aquesta Corporació en data 25 
d’octubre de 2019 referent a l’aprovació del text del conveni de col·laboració entre el 
CCBE i els ajuntaments que s’hi acullin per tal de garantir el servei de transport 
d’alumnes d’ensenyament post obligatori de la comarca per al curs 2019/2020. 
 
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos 
del municipi, ja que facilita el transport escolar dels alumnes de L’Aldea d’ensenyament 
post obligatori a altres municipis de la comarca. 
 
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de 
2.655,00 euros. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 
 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de L’Aldea per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament post 
obligatori per al curs escolar 2019/2020, en els termes que consta incorporat a 
l’expedient. 
 
2n.- Aplicar la despesa derivada d’aquest conveni en càrrec a l’aplicació pressupostària 
942/46500. 
 
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents. 
 
4t.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de L’Aldea, Sr. Xavier Royo i  Franch, perquè 
signi qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
5è.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.17.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ D'UN CO NVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE CREU ROJA I L’AJUNTAMENT DE L'A LDEA PER A 
L'ANY 2020 (NÚM. EXP.: 2020/48) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist el text del conveni de col·laboració, que consta a l’expedient, destinat a fomentar 
la integració social, la funció social i humanitària, així com col·laborar amb les entitats 
del municipi i l’Ajuntament de l’Aldea a través de voluntariat per a l’exercici 2020 que 
proposa la Regidoria de Salut, i que s’ha de signar entre l’entitat Creu Roja Deltebre i 
aquest Ajuntament. 
 
Atès que en el pressupost municipal 2020 hi figura una subvenció nominativa a favor 
d’aquesta entitat per un import de 2.500,00 euros a l’aplicació pressupostaria 338/48015. 
 
Atès el previst a l’art. 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, així com l’art. 66 del RD 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament que desenvolupa el text legal mencionat anteriorment. 
 
Atès l’informe de secretaria-intervenció de data 23 de gener de 2020 emès al respecte. 
 
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 
2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’entitat Creu Roja Deltebre i 
l’Ajuntament de l’Aldea per a fomentar la integració social, la funció social i humanitària, 
així com col·laborar amb les entitats del municipi i l’Ajuntament de l’Aldea Parroquial 
l’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
3. PROPOSTES URGENTS. 
 
El motiu de la urgència de la present proposta es la necessitat de realitzar la migració 
de l’aplicació informàtica que gestiona els expedients econòmics i financers de la 
Corporació i, és convenient aprovar urgent la proposta de sol·licitud per seguir amb el 
tràmit, per això proposa aprovar la urgència d’aquest punt i incorporar-lo a l’ordre del dia 
de la sessió. 
 
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la 
qual és la que seguidament es transcriu. 
 
3.1.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE CONTRACTE MEN OR PER 
PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS NECESSARIS PER A LA CO RRECTA 
MIGRACIÓ D'APLICACIÓ INFORMÁTICA. NÚM. EXP.: 2019/1 311. 
 
Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei tècnic necessari per a la correcta 
migració de Cgap+ a Sicalwin, contemplant la instal·lació, actualització, configuració, 
formació i engegada de la nostra aplicació de Gestió Econòmic Financera SICALWIN. 
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2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ABS INFORMATICA, SLU 
registrat en data 5 de desembre de 2019 amb núm. RE 2019/4672. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de servei, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 48444000-2 
- El responsable del contracte serà Irene Negre Estorach 
- El preu del contracte es fixa en 11.345,00 €, i 2.382,45 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 13.727,45 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 11.345,00 €, pressupost net, i 2.382,45  € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
920/64100 del pressupost vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el 
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
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SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:50 hores d el dia 24 de gener de 2020, de 
la qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta  acta de 32 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  
 


