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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 20/2017 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 14 DE JUNY 
DE 2017. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA: 14 de juny de 2017 
  
A L’Aldea, quan són les 20:00 hores, del dia 14 de juny 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 
Sr. Albert Borràs i Tafalla 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo i 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: 
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE D ATA 7 DE JUNY 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 7 de 
juny 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’ACORD RELATIVA A LA BAIXA D’UN GUAL . (C/ LLUÍS 
BRAILLE XX).   
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 7 de juny de 2017 RE 2017/1438 per part del Sr. J. 
P. A. en la qual sol·licita la baixa del gual núm. xx situat al C/ Lluís Braille xx. 
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Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Declarar extingida la llicència per a gaudir de l’aprofitament especial de les voreres 
per entrada de vehicles a l’entrada del C/ Lluís Braille de L’Aldea. 
 
2.- Donar de baixa del padró municipal de taxes el gual núm. XXX situat al C/ Lluís 
Braille XX. 
 
3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base.- Gestió 
d’Ingressos, als efectes oportuns. 
 
4.- Notificar el present acord a l’interessat i al servei municipal encarregat de la 
confecció d’aquest padró.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DE  SERVEIS A 
FAVOR DEL COPATE EN MATÈRIA DE SALUBRITAT PÚBLICA I  
ASSESSORAMENT ENERGÈTIC. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta econòmica presentada pel Consorci de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre, amb reg. d’entrada núm. 2017/1447 de data 8 de juny de 2017,  
corresponent a la prestació de serveis de salubritat pública, control de mosquit i 
comptabilitat energètica  per a l’exercici 2017, la qual ascendeix  en la seva totalitat a 
l’import de 15.275,29 euros (IVA EXCLÒS), el qual es desglossa en els conceptes 
següents: 
 
Concepte  Import EUR  
Servei de control del mosquit 11.201,40 
Servei de salubritat pública 3.247,44 
Agència Local de l’Energia 826,45 

 
Atès que els serveis de salubritat pública, consistents en les aplicacions de la 
campanya de desratització així com les revisions anuals a les escoles públiques del 
municipi,  el servei de control de mosquit i el servei de comptabilitat energètica des de 
l’abril de 2015 s’està duent a terme per mig d’aquest consorci, que ha nascut amb la 
voluntat de donar continuïtat i consolidar les accions que els Consells Comarcals de 
les Terres de l’Ebre han desenvolupat durant els darrers 25 anys, les quals han estat 
encaminades a dotar de contingut i d’escala econòmica i tècnica suficient les 
competències locals en matèria ambiental. 
 
Atès que aquest ens sorgeix de la idea de fusionar en el seu sí els serveis 
agroambientals que venien sent desenvolupats pel CODE (Consorci de Serveis 
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Agroambientals del Baix Ebre i Montsià), així com els serveis que han desenvolupat el 
REBÉ, el Consorci per a la gestió de Residus del Montsià, Consorci dels espais 
naturals del Montsià, i el Consorci per a la gestió de la Serra de Cardó-Boix. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de serveis 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 allò previst en  la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades 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 la proposta econòmica presentada pel Consorci de Polítiques Ambientals 
de les Terres de l’Ebre, amb reg. d’entrada núm. 2017/1447 de data 8 de juny de 2017, 
corresponent a la prestació de serveis de salubritat pública, control de mosquit i 
comptabilitat energètica  per a l’exercici 2017, la qual ascendeix  en la seva totalitat a 
l’import de 15.275,29 euros (IVA EXCLÒS) i 18.487,10 euros amb IVA inclòs, el qual 
es desglossa en els conceptes següents: 
 
Concepte  Import EUR  
Servei de control del mosquit 11.201,40 
Servei de salubritat pública 3.247,44 
Agència Local de l’Energia 826,45 

 
2.- Aprovar la realització d’aquests serveis a càrrec del  Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l’Ebre per l’exercici 2017. 
 
3.- Autoritzar i disposar dita despesa per import de 18.487,10 euros (IVA INCLÒS)  
amb càrrec a la partida del pressupost municipal 172/22613. 
 
4.- Notificar aquest acord al COPATE així com al servei municipal d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ D’ENLLUMENAT 
AL C/ MATARRANYA S/N. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Per part de la mercantil Aquallar i Salvadó SL s’ha presentat un pressupost per a 
adequar l’enllumenat a llums LED al carrer Matarranya s/n (Registre d’Entrada núm. 
2017/257) i per un import de 9.089,73 € iva exclòs. 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor d’obres, de conformitat amb el previst als arts. 6, 138.3 i 111 en 
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el RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el pressupost presentat per Aquallar i Salvadó SL en data 10 de febrer de 
2017 per a adequar l’enllumenat a llums LED al carrer Matarranya s/n. 
 
2.- Imputar la despesa derivada d’aquests treballs a la partida del pressupost municipal 
165/62307, el qual ascendeix a 9.089,73 €, al qual s’ha d’afegir el 21% d’IVA que és 
de 1.098,84 €, resultant un import total de 10.998,57 €. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UN CONTRACTE D’ESP ECTACLES 
AMB L’ASSOCIACIÓ MUSICAL SOL DEL DELTA DE L’EBRE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Des de la Regidoria de Festes s’ha previst l’organització d’un ball popular amenitzat 
amb l’actuació musical d’una orquestra per a la celebració de la revetlla de Sant Joan, 
que ha de tenir lloc el proper dia 23 de juny de 2017. 
 
Atès el pressupost presentat en data 30 de maig 2017, reg. d’entrada 2017/1383, per 
part de l’Associació Musical Sol del Delta, el qual ascendeix a un import de 5.000,00 €, 
IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria  338/22606 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. 
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en una actuació musical a 
càrrec de l’Associació Musics Sol del Delta pel dia 23 de juny de 2017, per un import  
5.000,00 €, IVA exclòs, més 1.050 € corresponent al 21% d’IVA, segons la proposta 
econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2017/1383. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 6.050,00 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 338/22606. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES  OBRES 
D’ARRANJAMENT DE VORERES DEL C/ DEL MIG DE L’ALDEA.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Atès la necessitat d’efectuar obres d’arranjament de voreres al c/ del Mig de l’Aldea 
en els temes que es detallen a la memòria valorada redactada pels SSTT municipals, i 
aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de data 10 de maig de 2017. 
 
Atès que han presentat pressupost les empreses Vent i Sol 2010 SL, Cocerme XXI SL 
i Canaldelta SL. 
 
Vist el pressupost presentat en data 2 de juny de 2017 passat per part de l’empresa 
COCERME XXI, SL amb  reg. d’entrada núm. 2017/1423, el qual ascendeix a 8.483,10 
€ al qual s’ha d’afegir, el 21% IVA. 
 
Vist l’informe emès al respecte per part de l’arquitecte tècnic municipal de data 12 de 
juny de 2017. 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor d’obres, de conformitat amb el previst als arts.6, 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. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar a COCERME XXI SL amb NIF B-55509509 la contractació  menor 
d’obres consistent en l’execució d’arranjament de voreres al carrer Mig, segons 
pressupost presentat en data 2 de juny de 2017,  reg. d’entrada núm. 2017/1423, el 
qual ascendeix a 8.483,10 €, al qual s’ha d’afegir el 21% IVA, resultant un import total 
de 10.264,55 €. 
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2.- Autoritzar  i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 153/60904 del 
pressupost municipal.  
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
7è.- PROPOSTA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA TEMPORAL  AL CARRER DE 
L’EBRE 97 DE L’ALDEA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 12 de juny de 2017 RE 2017/1476 per part de la 
Sra. R. A. R. en la que sol·licita l’ocupació de la via pública al carrer de l’Ebre XX de 
L’Aldea, i respecte el local HOTEL CALIFORNIA. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de  data 23 maig de 2017, sempre que es compleixen les 
condicions recollides en el mateix. 
 
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 el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Autoritzar l’ocupació de la via pública al c/ de l’Ebre 97 mitjançant la instal·lació 
d’una estructura desmuntable de fusta i alumini, amb una longitud lineal màxima de 15 
metres i una amplada de 2,20 m, sol·licitada per la Sra. R. A. R. 
 
2.- Aquesta autorització té caràcter temporal, i la seva vigència finalitza el dia 15 
d’octubre de 2017. 
 
3.- Condicionar l’esmentada autorització al compliment de les condicions indicades en 
l’informe de data 23 de maig de 2017 emès pel Servei de Vigilància Municipal, i que 
són les següents: 
 
-   Amplada màxima de 2,20 metres. 
-   Llargada màxima la corresponent als metres lineals de façana del local. 
-   Els usuaris no podran tenir accés directe al vial de circulació. 
- La seva construcció començarà a partir de la línia groga que prohibeix 
l’estacionament de vehicles a la cantonada. 
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-   Disposarà d’elements reflectants ens els punts més propers al centre de la calçada 
sempre en el sentit de la marxa i seran ben visibles a distància. 
-    Si la via no disposa d’enllumenat suficient, la terrassa serà senyalitzada, per la nit, 
amb llums vermells col·locats de la mateixa manera que els reflectants però en cap 
cas hauran de tapar la visibilitat d’aquests. 
 
4.- Aquesta autorització resta condicionada al compliment de la normativa acústica 
municipal vigent (mapa de capacitat acústica). 
 
5.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància als efectes oportuns. 
 
6.- Notificar el present acord a l’interessat, juntament amb l’informe emès a l’efecte per 
part del Servei de Vigilància Municipal.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
8è.- PROPOSTA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA TEMPORAL  AL CARRER 
ESGLÉSIA 33 DE L’ALDEA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 25 d’abril de 2017 RE 2017/938 per part del Sr. A. 
J. C. en la que sol·licita l’ocupació de la via pública al carrer Església 33 de L’Aldea, i 
respecte el local Pub Stocklin. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de  data 23 maig de 2017, sempre que es compleixen les 
condicions recollides en el mateix. 
 
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 el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Autoritzar l’ocupació de la via pública al c/ Església 33 mitjançant la instal·lació 
d’una estructura desmuntable de fusta i alumini, amb una longitud lineal màxima la 
llargada de façana i una amplada de 2,20 m, sol·licitada pel Sr. A. J. C. 
 
2.- Aquesta autorització té caràcter temporal, i la seva vigència finalitza el dia 31 
d’octubre de 2017. 
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3.- Condicionar l’esmentada autorització al compliment de les condicions indicades en 
l’informe de data 23 de maig de 2017 emès pel Servei de Vigilància Municipal, i que 
són les següents: 
 
-   Amplada màxima de 2,20 metres. 
-   Llargada màxima la corresponent als metres lineals de façana del local. 
-   Els usuaris no podran tenir accés directe al vial de circulació. 
- La seva construcció començarà a partir de la línia groga que prohibeix 
l’estacionament de vehicles a la cantonada. 
-   Disposarà d’elements reflectants ens els punts més propers al centre de la calçada 
sempre en el sentit de la marxa i seran ben visibles a distància. 
-    Si la via no disposa d’enllumenat suficient, la terrassa serà senyalitzada, per la nit, 
amb llums vermells col·locats de la mateixa manera que els reflectants però en cap 
cas hauran de tapar la visibilitat d’aquests. 
 
4.- Aquesta autorització resta condicionada al compliment de la normativa acústica 
municipal vigent (mapa de capacitat acústica). 
 
5.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància als efectes oportuns. 
 
6.- Notificar el present acord a l’interessat, juntament amb l’informe emès a l’efecte per 
part del Servei de Vigilància Municipal.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D’AJU DES 
ECONÒMIQUES A ENTITATS I ASSOCIACIONS I PAGAMENT DE  BESTRETA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En el BOP de Tarragona de data 18 de febrer de 2016 es van publicar les bases per a 
l’atorgament de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi 
de l’Aldea. 
 
En data 25 de gener de 2017 la Junta de Govern Local va adoptar un acord pel qual va 
aprovar la convocatòria de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre. 
 
L’anunci de la convocatòria és va publicar en el BOP de Tarragona número 30 de data 
13 de febrer de 2017 i al tauler electrònic de l’Ajuntament de l’Aldea en data 6 de 
febrer de 2017. 
 
El termini per a la presentació de sol·licituds va finalitzar en data 27 de març de 2017. 
 
Les entitats que han presentat sol·licitud de subvenció per activitats que han realitzat o 
han de realitzar durant el 2017, són les següents: 
 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRADA ENTITAT CONCEPTE REGIDORIA IMPORT 

27/03/2017 2017/652 
CLUB FUTBOL 
SALA FARAON 
L'ALDEA 

Participació a la lliga 
de 3ª Divisió Nacional 
de Futbol Sala. 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

3.500 € 
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Partit futbol sala de 
Festes Majors. 

REGIDORIA DE 
FESTES 

800 € 

27/03/2017 2017/655 SCRUA Activitats Festes del 
Barri de l’Hostal 2017 

REGIDORIA DE 
FESTES 

1.300 € 

17/02/2017 2017/330 AMPA IES 
CAMARLES 

Diverses activitats 
anuals: entrega orles i 
diplomes, festival final 
de curs. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

1.000 € 

21/02/2017 2017/343 
ASSOCIACIO DE 
JUBILATS I 
PENSIONISTES 

Organització del dia 
del jubilat: 
organització diverses 
activitats i dinar 
popular per a tots els 
jubilats del poble. 

REGIDORIA DE 
FESTES 

3.000 € 

06/03/2017 2017/441 
ASSOCIACIO 
ALDEA 
COMERCIAL 

Diverses campanyes 
publicitàries, fira de 
l’arròs i el comerç i 
fires stock’s. 

REGIDORIA DE 
COMERÇ 

2.000 € 

08/03/2017 2017/446 AMPA 21 D'ABRIL 

Subvenció per a la 
realització d’activitats 
extraescolars. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

1.000 € 

Monitoratge i material 
classes de plàstica. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

1.500 € 

Realització activitat 
infantil Festes Majors 
2017. 

REGIDORIA DE 
FESTES 

300 € 

13/03/2017 2017/501 
ASSOCIACIO 
MUSICAL VERGE 
DELS PRATS 

Escola de música: 
formació, activitats, 
material, etc. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

6.000 € 

23/03/2017 2017/612 CLUB PATI 
L'ALDEA 

Activitats formatives i 
participació ens els 
tornejos. 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

4.000 € 

24/03/2017 2017/624 

ASSOCIACIO 
TRASTORN 
ESPECTRE 
AUTISTA T.E 

Esplai de dues hores 
els matins de dissabte 
del darrer trimestre 
2017. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

1.200 € 

24/03/2017 2017/625 

ASSOCIACIO 
CULTURAL I 
JUVENIL DIABLES 
D'ALDAIA 

Celebració del 30è 
aniversari de 
l’associació, 
organització de 
diferents actes, 
compra camisetes, 
etc. 

REGIDORIA DE 
FESTES 

1.500 € 

24/03/2017 2017/631 
ASSOCIACIO DE 
DONES DE 
L'ALDEA 

Organització de 
diverses formacions i 
activitats de lleure, 
equipaments i 
material per a dur a 
terme les mateixes. 

REGIDORIA DE 
BENESTAR 
SOCIAL 

200 € 

Organització del dia 
de la Dona de Festes 
Majors. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

800 € 

24/03/2017 2017/633 

ASSOCIACIO 
VETERANS UNIO 
ESPORTIVA 
ALDEANA 

Participació en la 
competició comarcal 
de futbol categoria 
Veterans. 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

1.500 € 

Acte de Festes 
Majors: partit 

REGIDORIA DE 
FESTES 

300 € 

27/03/2017 2017/635 
SOCIETAT DE 
CAÇADORS DE 
L'ALDEA 

Compra de perdius 
per a tirades i 
assegurança cotos. 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

2.000 € 
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27/03/2017 2017/639 
AMPA MARIA 
GARCIA 
CABANES 

Subvenció per a la 
realització d’activitats 
extraescolars. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

1.000 € 

Monitoratge i material 
classes de plàstica. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

1.500 € 

27/03/2017 2017/651 PENYA CALAIXO 

Trobada de Penyes 
Taurines i festa dels 
socis de la Penya 
Calaixó 2017 (dinar 
popular, festa infantil, 
espectacle taurí) 

REGIDORIA DE 
FESTES 

1.000 € 

27/03/2017 2017/654 AMICS TAURINS 

Exhibició d’un bou 
cerril, embolada de 
dos bous a Festes 
Majors 2017 i dinar 
per als socis i 
col·laboradors. 

REGIDORIA DE 
FESTES 

1.300 € 

27/03/2017 2017/647 
ASSOCIACIO THE 
COUNTRY 
SHERIFFES 

Realització 
d’espectacles al 
municipi de l’Aldea i 
altres activitats al 
municipi. 

REGIDORIA DE 
CULTURA 

1.000 € 

24/02/2017 2017/381 
ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA DE 
BITLLES 

Participació a la lliga 
de les Terres de 
l’Ebre i individual a 
Catalunya 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

150 € 

Organització tirada de 
Bitlles Festes Majors 
2017 

REGIDORIA DE 
FESTES 

300 € 

27/03/2017 2017/648 AMPA BRESSOL 
DEL DELTA 

Diverses activitats. REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 
 

1.000 € 

14/02/2017 2017/298 UE ALDEANA 

Torneig Festes Majors 
2017 

REGIDORIA DE 
FESTES 

1.300 € 

Futbol base: 
entrenaments, partits, 
arbitratge, etc. 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

16.000 
€ 

En data 12 de maig de 2017 s’ha emès un informe del secretari acctal. on s’especifica 
que les associacions següents han justificat adequadament la subvenció municipal 
concedida pel 2016 i han complert el règim d’assistències a les reunions de 
participació ciutadana de l’any 2016, i que per tant poden concórrer i ser beneficiaris 
d’una subvenció per a l’any 2017: 
 

DATA 

PETICIÓ 

REGISTRE 

D’ENTRADA 
ENTITAT 

27/03/2017 2017/652 CLUB FUTBOL SALA FARAON L'ALDEA 
27/03/2017 2017/655 SCRUA 
14/02/2017 2017/298 UNIO ESPORTIVA ALDEANA 
17/02/2017 2017/330 AMPA IES CAMARLES 
21/02/2017 2017/343 ASSOCIACIO DE JUBILATS I PENSIONISTES 
06/03/2017 2017/441 ASSOCIACIO ALDEA COMERCIAL 
08/03/2017 2017/446 AMPA 21 D'ABRIL 
13/03/2017 2017/501 ASSOCIACIO MUSICAL VERGE DELS PRATS 
23/03/2017 2017/612 CLUB PATI L'ALDEA 
24/03/2017 2017/624 ASSOCIACIO TRASTORN ESPECTRE AUTISTA T.E 



     

 

 

 

 

 

 

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

24/03/2017 2017/625 ASSOCIACIO CULTURAL I JUVENIL DIABLES D'ALDAIA 
24/03/2017 2017/631 ASSOCIACIO DE DONES DE L'ALDEA 
24/03/2017 2017/633 ASSOCIACIO VETERANS UNIO ESPORTIVA ALDEANA 
27/03/2017 2017/635 SOCIETAT DE CAÇADORS DE L'ALDEA 
27/03/2017 2017/639 AMPA MARIA GARCIA CABANES 
27/03/2017 2017/651 PENYA CALAIXO 
27/03/2017 2017/654 AMICS TAURINS 

27/03/2017 2017/647 ASSOCIACIO THE COUNTRY SHERIFFES 

24/02/2017 2017/381 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE BITLLES 

 
Hi ha una entitat que no ha assistit al mínim de reunions de participació ciutadana l’any 
2016 exigides per tal de poder ser beneficiari d’una subvenció dintre la convocatòria de 
l’anualitat 2017, d’acord amb l’article 6 del capítol II, que transcrit literalment diu “[...] A 
més per poder tenir la condició de beneficiari d’una subvenció municipal caldrà que 
l’entitat sol·licitant hagi assistit a un  mínim de ¾ de sessions ordinàries i a totes les 
sessions extraordinàries del Consell de Participació Ciutadana convocades en 
l’anualitat anterior, en virtut del previst en el Reglament Municipal de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de l’Aldea.”, aquesta entitat és la següent: 
 

DATA 

PETICIÓ 

REGISTRE 

D’ENTRADA 
ENTITAT 

27/03/2017 2017/648 AMPA BRESSOL DEL DELTA 
 
En data 15 de maig de 2017 s’ha reunit la Comissió d’Avaluació prevista al punt 10.2 
de les bases reguladores de l’atorgament d’aquests ajuts i proposa la concessió de les 
ajudes següents: 
 
 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRADA  ENTITAT CONCEPTE REGIDORIA IMPORT 

27/03/2017 2017/652 
CLUB FUTBOL 
SALA FARAON 
L'ALDEA 

Participació a la 
lliga de 3ª Divisió 
Nacional de 
Futbol Sala. 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

3.500 € 

Partit futbol sala 
de Festes 
Majors. 

REGIDORIA DE 
FESTES 

800 € 

27/03/2017 2017/655 SCRUA 
Activitats Festes 
del Barri de 
l’Hostal 2017 

REGIDORIA DE 
FESTES 

1.300 € 

17/02/2017 2017/330 
AMPA IES 
CAMARLES 

Diverses 
activitats anuals: 
entrega orles i 
diplomes, 
festival final de 
curs. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

300 € 

21/02/2017 2017/343 
ASSOCIACIO 
DE JUBILATS I 
PENSIONISTES 

Organització del 
dia del jubilat: 
organització 
diverses 

REGIDORIA DE 
FESTES 

3.000 € 
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activitats i dinar 
popular per a 
tots els jubilats 
del poble. 

06/03/2017 2017/441 
ASSOCIACIO 
ALDEA 
COMERCIAL 

Diverses 
campanyes 
publicitàries, fira 
de l’arròs i el 
comerç i fires 
stock’s. 

REGIDORIA DE 
COMERÇ 

2.000 € 

08/03/2017 2017/446 
AMPA 21 
D'ABRIL 

Subvenció per a 
la realització 
d’activitats 
extraescolars. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

1.000 € 

Monitoratge i 
material classes 
de plàstica. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

1.500 € 

Realització 
activitat infantil 
Festes Majors 
2017. 

REGIDORIA DE 
FESTES 

300 € 

13/03/2017 2017/501 

ASSOCIACIO 
MUSICAL 
VERGE DELS 
PRATS 

Escola de 
música: 
formació, 
activitats, 
material, etc. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

4.000 € 

23/03/2017 2017/612 
CLUB PATI 
L'ALDEA 

Activitats 
formatives i 
participació ens 
els tornejos. 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

4.000 € 

24/03/2017 2017/625 

ASSOCIACIO 
CULTURAL I 
JUVENIL 
DIABLES 
D'ALDAIA 

Celebració del 
30è aniversari 
de l’associació, 
organització de 
diferents actes, 
compra 
camisetes, etc. 

REGIDORIA DE 
FESTES 

1.500 € 

24/03/2017 2017/631 
ASSOCIACIO 
DE DONES DE 
L'ALDEA 

Organització de 
diverses 
formacions i 
activitats de 
lleure, 
equipaments i 
material per a 
dur a terme les 
mateixes. 

REGIDORIA DE 
BENESTAR 
SOCIAL 

200 € 

Organització del 
dia de la Dona 
de Festes 
Majors. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

800 € 

24/03/2017 2017/633 

ASSOCIACIO 
VETERANS 
UNIO 
ESPORTIVA 
ALDEANA 

Participació en 
la competició 
comarcal de 
futbol categoria 
Veterans. 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

1.500 € 
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Acte de Festes 
Majors: partit 

REGIDORIA DE 
FESTES 

300 € 

27/03/2017 2017/635 
SOCIETAT DE 
CAÇADORS DE 
L'ALDEA 

Compra de 
perdius per a 
tirades i 
assegurança 
cotos. 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

2.000 € 

27/03/2017 2017/639 
AMPA MARIA 
GARCIA 
CABANES 

Subvenció per a 
la realització 
d’activitats 
extraescolars. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

1.000 € 

Monitoratge i 
material classes 
de plàstica. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

1.500 € 

27/03/2017 2017/651 PENYA 
CALAIXO 

Trobada de 
Penyes Taurines 
i festa dels socis 
de la Penya 
Calaixó 2017 
(dinar popular, 
festa infantil, 
espectacle taurí) 

REGIDORIA DE 
FESTES 

1.000 € 

27/03/2017 2017/654 
AMICS 
TAURINS 

Exhibició d’un 
bou cerril, 
embolada de 
dos bous a 
Festes Majors 
2017 i dinar per 
als socis i 
col·laboradors. 

REGIDORIA DE 
FESTES 

1.300 € 

27/03/2017 2017/647 
ASSOCIACIO 
THE COUNTRY 
SHERIFFES 

Realització 
d’espectacles al 
municipi de 
l’Aldea i altres 
activitats al 
municipi. ( mínim 
1 actuació anual 
pactada amb la 
regidoria) 

REGIDORIA DE 
CULTURA 

150 € 

24/02/2017 2017/381 
ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA DE 
BITLLES 

Participació a la 
lliga de les 
Terres de l’Ebre 
i individual a 
Catalunya 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

150 € 

Organització 
tirada de Bitlles 
Festes Majors 
2017 

REGIDORIA DE 
FESTES 

300 € 

14/02/2017 2017/298 UE ALDEANA 

Torneig Festes 
Majors 2017 

REGIDORIA DE 
FESTES 

1.300 € 

Futbol base: 
entrenaments, 
partits, 
arbitratge, etc. 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

16.000 
€ 
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Es proposa la denegació de la concessió d’ajudes a les següents entitats, pels motius 
que s’indiquen: 
 

DATA 

PETICIÓ 

REGISTRE 

D’ENTRADA 
ENTITAT MOTIU DENEGACIÓ 

27/03/2017 2017/648 
AMPA BRESSOL DEL 
DELTA 

No ha assistit al mínim de 
reunions de participació 
ciutadana l’any 2016 
exigides per tal de poder 
ser beneficiari d’una 
subvenció dintre la 
convocatòria de l’anualitat 
2017, d’acord amb l’article 
6 del capítol II 

24/03/2017 2017/624 
ASSOCIACIO TRASTORN 
ESPECTRE AUTISTA T.E 

L’activitat sol·licitada és 
una activitat que ja tenim 
coberta mitjançant la 
Regidoria d’Ensenyament. 
L’Ajuntament també 
col·labora amb l’entitat 
cedint gratuïtament un 
espai a les Grangetes, 
assumint totes les 
despeses de manteniment i 
de serveis que se’n 
deriven. Per l’exposat, es 
considera que no és una 
activitat susceptible a ser 
subvencionada. 

 
Aquesta Comissió, d’acord amb el punt 14.4 de les bases reguladores de la concessió 
de subvencions per a les entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi de 
l’Aldea i a petició expressa de les entitats proposa efectuar el pagament de la totalitat 
de la subvenció concedida en caràcter previ a la justificació a les següents entitats: 
 

DATA 

PETICIÓ 

REGISTRE 

D’ENTRADA 
ENTITAT 

27/03/2017 2017/652 CLUB FUTBOL SALA FARAON L'ALDEA 
13/03/2017 2017/501 ASSOCIACIO MUSICAL VERGE DELS PRATS 

 
 
Atès el marc legal pel qual es regeixen  les subvencions públiques que es concreta en 
la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i, el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol (RLGS), així 
com els arts.118 a 129 del Reglament d’Obres i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny ( ROAS) 
 
Atès que existeix crèdit suficient disponible a les aplicacions pressupostàries següents 
per ajuts a entitats i associacions municipals: 
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-Regidoria de Festes: 338/48010 
-Regidoria de Benestar: 231/48007 
-Regidoria d’Esports: 341/48005 
-Regidoria de Cultura: 334/48008 
-Regidoria d’Ensenyament: 326/48006 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,  
en virtut de l’article 10 de l’Ordenança reguladora de les Bases per a l’atorgament de 
subvencions a entitats, associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el previst en l’article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:  
 
1.- Concedir a les entitats que tot seguit es detallen, una subvenció municipal per 
portar a terme la programació d’activitats corresponent a l’any 2017, al següent detall: 
 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRADA  ENTITAT CONCEPTE REGIDORIA IMPOR

T 

27/03/2017 2017/652 
CLUB FUTBOL 
SALA FARAON 
L'ALDEA 

Participació a la 
lliga de 3ª Divisió 
Nacional de 
Futbol Sala. 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

3.500 € 

Partit futbol sala 
de Festes 
Majors. 

REGIDORIA DE 
FESTES 

800 € 

27/03/2017 2017/655 SCRUA 
Activitats Festes 
del Barri de 
l’Hostal 2017 

REGIDORIA DE 
FESTES 

1.300 € 

17/02/2017 2017/330 
AMPA IES 
CAMARLES 

Diverses 
activitats anuals: 
entrega orles i 
diplomes, 
festival final de 
curs. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

300 € 

21/02/2017 2017/343 
ASSOCIACIO 
DE JUBILATS I 
PENSIONISTES 

Organització del 
dia del jubilat: 
organització 
diverses 
activitats i dinar 
popular per a 
tots els jubilats 
del poble. 

REGIDORIA DE 
FESTES 

3.000 € 

06/03/2017 2017/441 
ASSOCIACIO 
ALDEA 
COMERCIAL 

Diverses 
campanyes 
publicitàries, fira 
de l’arròs i el 
comerç i fires 
stock’s. 

REGIDORIA DE 
COMERÇ 

2.000 € 

08/03/2017 2017/446 AMPA 21 
D'ABRIL 

Subvenció per a 
la realització 
d’activitats 
extraescolars. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

1.000 € 
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Monitoratge i 
material classes 
de plàstica. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

1.500 € 

Realització 
activitat infantil 
Festes Majors 
2017. 

REGIDORIA DE 
FESTES 

300 € 

13/03/2017 2017/501 

ASSOCIACIO 
MUSICAL 
VERGE DELS 
PRATS 

Escola de 
música: 
formació, 
activitats, 
material, etc. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

4.000 € 

23/03/2017 2017/612 
CLUB PATI 
L'ALDEA 

Activitats 
formatives i 
participació ens 
els tornejos. 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

4.000 € 

24/03/2017 2017/625 

ASSOCIACIO 
CULTURAL I 
JUVENIL 
DIABLES 
D'ALDAIA 

Celebració del 
30è aniversari 
de l’associació, 
organització de 
diferents actes, 
compra 
camisetes, etc. 

REGIDORIA DE 
FESTES 

1.500 € 

24/03/2017 2017/631 
ASSOCIACIO 
DE DONES DE 
L'ALDEA 

Organització de 
diverses 
formacions i 
activitats de 
lleure, 
equipaments i 
material per a 
dur a terme les 
mateixes. 

REGIDORIA DE 
BENESTAR 
SOCIAL 

200 € 

Organització del 
dia de la Dona 
de Festes 
Majors. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

800 € 

24/03/2017 2017/633 

ASSOCIACIO 
VETERANS 
UNIO 
ESPORTIVA 
ALDEANA 

Participació en 
la competició 
comarcal de 
futbol categoria 
Veterans. 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

1.500 € 

Acte de Festes 
Majors: partit 

REGIDORIA DE 
FESTES 

300 € 

27/03/2017 2017/635 
SOCIETAT DE 
CAÇADORS DE 
L'ALDEA 

Compra de 
perdius per a 
tirades i 
assegurança 
cotos. 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

2.000 € 

27/03/2017 2017/639 
AMPA MARIA 
GARCIA 
CABANES 

Subvenció per a 
la realització 
d’activitats 
extraescolars. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

1.000 € 

Monitoratge i 
material classes 
de plàstica. 

REGIDORIA 
D’ENSENYAMENT 

1.500 € 
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27/03/2017 2017/651 
PENYA 
CALAIXO 

Trobada de 
Penyes Taurines 
i festa dels socis 
de la Penya 
Calaixó 2017 
(dinar popular, 
festa infantil, 
espectacle taurí) 

REGIDORIA DE 
FESTES 

1.000 € 

27/03/2017 2017/654 
AMICS 
TAURINS 

Exhibició d’un 
bou cerril, 
embolada de 
dos bous a 
Festes Majors 
2017 i dinar per 
als socis i 
col·laboradors. 

REGIDORIA DE 
FESTES 

1.300 € 

27/03/2017 2017/647 
ASSOCIACIO 
THE COUNTRY 
SHERIFFES 

Realització 
d’espectacles al 
municipi de 
l’Aldea i altres 
activitats al 
municipi. ( mínim 
1 actuació anual 
pactada amb la 
regidoria) 

REGIDORIA DE 
CULTURA 

150 € 

24/02/2017 2017/381 
ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA DE 
BITLLES 

Participació a la 
lliga de les 
Terres de l’Ebre 
i individual a 
Catalunya 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

150 € 

Organització 
tirada de Bitlles 
Festes Majors 
2017 

REGIDORIA DE 
FESTES 

300 € 

14/02/2017 2017/298 UE ALDEANA 

Torneig Festes 
Majors 2017 

REGIDORIA DE 
FESTES 

1.300 € 

Futbol base: 
entrenaments, 
partits, 
arbitratge, etc. 

REGIDORIA 
D’ESPORTS 

16.000 
€ 

 
2.- Denegar a les entitats Ampa Bressol del Delta i Associació Transtorn Espectre 
Autista T.E. l’import de la subvenció sol·licitada pels motius exposats anteriorment. 
 
3.- Aprovar les disposicions de les despeses (D) amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents: 
 
-Regidoria de Festes: 338/48010 
-Regidoria de Benestar: 231/48007 
-Regidoria d’Esports: 341/48005 
-Regidoria de Cultura: 334/48008 
-Regidoria d’Ensenyament: 326/48006 
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4.- L’Entitat perceptora haurà de fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament 
en tota la documentació impresa de l’activitat que se subvencioni, mitjançant la 
inscripció “Amb el suport de l’Ajuntament de l’Aldea”. 
 
5.- L'entitat beneficiària ha de justificar l’aplicació dels fons rebuts, d’acord amb el 
previst en l’art.14 de de l’Ordenança reguladora de les Bases per a l’atorgament de 
subvencions a entitats, associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea:  

 
“1. La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant la presentació de les factures 
justificatives corresponents a l’activitat subvencionada o concepte subvencionat, o a 
l’adquisició de material subvencionat, juntament amb una memòria detallada de 
l’activitat subvencionada o dels serveis o conceptes satisfets. La justificació es 
realitzarà utilitzant els models que a tal efecte posi l’Ajuntament a disposició de les 
entitats beneficiaries Les factures que justifiquin l’import subvencionat hauran de reunir 
els requisits següents: 
- Ser originals o fotocòpies compulsades. 
- Fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de la subvenció, o per 
l’adquisició de material o pagament del concepte subvencionable en el seu cas. 
- Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Han de tenir data de l’any que s’atorgui la subvenció. 
- Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i reglaments que regulen les 
característiques de les factures i el seu contingut (número, dades identificaves de 
l’expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l’operació, i contraprestació total, lloc i 
data d’emissió). 
2.- En tot cas els beneficiaris de la subvenció tenen la obligació de justificar el doble de 
l’import de la subvenció que els hagués estat atorgada, a excepció de les entitats que 
hagin rebut una subvenció en càrrec a la partida pressupostària de la Regidoria de 
Festes, per la realització de les activitats contemplades a l’art. 9.3 d’aquestes, les 
quals únicament hauran de justificar l’import de la subvenció concedida. 
3.- Per percebre el pagament de les subvencions atorgades és necessari que l’entitat 
beneficiaria hagi realitzat el fi públic per al qual es concedí el referit ajut i hagi justificat 
l’import de la subvenció concedida. La justificació de les subvencions concedides 
podrà realitzar-se fins el 31 de gener corresponent a l’anualitat posterior a aquella en 
què es va concedir la subvenció. 
4.- Amb caràcter especial i prèvia petició motivada de les entitats interessades es 
podran efectuar pagaments anticipats amb caràcter previ a la justificació com a 
finançament necessari per realitzar actuacions inherents a la subvenció.” 

 
6.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’entitat interessada la necessitat d’esmenar les 
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar 
des de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a 
la revocació o a la reducció de la subvenció segons la despesa acreditada, amb la 
consegüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiaria per tal que la presenti 
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà 
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la 
subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat 
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el seu pagament.  
 
Donat el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar degudament la totalitat de 
l’import de la subvenció atorgada, el servei responsable tramitarà d’ofici la reducció de 
l’import de la subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entre l’import que cal 
justificar i l’import que s’ha justificat, amb la conseqüent obligació de reintegrament en 
cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
7.- L’Ajuntament té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals 
s’aplica la subvenció, en tot moment i pels procediments que consideri oportuns. 
Conseqüentment, el beneficiari facilitarà tot tipus de proves i d’informació a 
l’ajuntament quan li fossin sol·licitades. 
 
8.- Per percebre el pagament de les subvencions atorgades és necessari que l’entitat 
beneficiaria hagi realitzat el fi públic per al qual es va concedir el referit ajut i hagi 
justificat l’import de la subvenció concedida. La justificació de les subvencions 
concedies podrà realitzar-se fins el 31 de gener de 2017. Amb caràcter especial i 
prèvia motivació de les entitats interessades es podran efectuar pagaments anticipats 
amb caràcter previ a la justificació com a finançament necessari per realitzar 
actuacions inherents a la subvenció. 
 
9.- Efectuar el pagament de la totalitat de la subvenció concedida en caràcter previ a la 
justificació a les següents entitats: 
 

DATA 

PETICIÓ 

REGISTRE 

D’ENTRADA 
ENTITAT 

27/03/2017 2017/652 CLUB FUTBOL SALA FARAON L'ALDEA 
13/03/2017 2017/501 ASSOCIACIO MUSICAL VERGE DELS PRATS 

 
10.- Notificar aquest acord als interessats.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
10.- DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL RE QUERIMENT DE 
DOCUMENTACIÓ  NOTIFICAT EN DATA 6/06/2017, PER TAL DE CONTINUAR 
AMB LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 217/2017. 
 
L’alcalde dóna compte del requeriment que s’ha tramès a la senyora J. F. P. en data 
06/06/2017 amb registre de sortida  2017/928, pel qual se li demana que procedeixi a 
esmenar un seguit de deficiències que s’han detectat en la tramitació del Projecte 
d’Urbanització del 1r tram del C/Desvio, en base a l’informe del tècnic municipal emès 
en data 30 de maig de 201, el qual transcrit literalment diu el següent: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
Expedient:  217/2017  
Sol·licitant:  J. F. P. 
RGE: 725/2017 
Emplaçament: 1er Tram carrer Desvio 
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Assumpte: Projecte d'Urbanització referent a la llicència d'obres 
majors amb RGE nº 1393/16 

 
En relació a la instància presentada per la Sra. J. F. P. en que comunica que aporta 
Projecte d'Urbanització referent a la llicència d'obres majors demanada, RGE nº 
1393/16, en Jordi Gas Forès, en la seva qualitat d’Arquitecte Tècnic Municipal de 
l’Ajuntament de l’Aldea, emet el següent INFORME: 
 
 
1. Aquesta finca recau en un sòl amb la classificació de Sòl Urbà no consolidat 

amb la qualificació de Cases Familiars (Clau 3), i les obres es realitzaran en sòl 
amb la qualificació de Sistema general viari ( V ), Xarxa viària local segons les 
actuals Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005. 

2. Les obres no s’ajusten a la normativa urbanística vigent i que li és d’aplicació. 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius d’altres organismes. 

3. La parcel·la on es pretén edificar no ha assolit la condició de solar. No disposa 
d’ accés rodat, aigua potable, enllumenat elèctric, ni el grau mínim d’ 
urbanització pel que respecta a voreres i carrers. 

4. Segons l’ art. 72 de Text Refós Llei d’ Urbanisme DL 1/2010 
Projectes d'urbanització 
1. Els projectes d'urbanització són projectes d'obres que tenen per finalitat 
posar en pràctica l'execució material de les determinacions dels plans 
d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits 
d'actuació urbanística. 
2. Els projectes d'urbanització poden fer referència a totes les obres 
d'urbanització o únicament a les obres d'urbanització bàsiques, que comprenen 
les relatives al sanejament, incloent-hi els col·lectors d'aigües pluvials, els 
col·lectors d'aigües residuals i les actuacions adequades relacionades amb la 
depuració d'aigües residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys 
destinats a carrers o vies, incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de 
subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les 
xarxes de telecomunicacions. Si el projecte d'urbanització fa referència només 
a les obres d'urbanització bàsiques, s'ha de completar posteriorment amb un o 
diversos projectes d'urbanització complementaris. 
3. Els projectes d'urbanització no poden modificar les determinacions del 
planejament que executen. 
4. La documentació dels projectes d'urbanització ha de comprendre una 
memòria descriptiva de les característiques de les obres, el plànol de situació 
degudament referenciat i els plànols de projecte i de detall, el plec de 
prescripcions tècniques, els amidaments, els quadres de preus, el pressupost i 
el pla d'etapes. Quan el projecte d'urbanització comprèn solament les obres 
d'urbanització bàsiques, ha d'establir uns criteris i un pressupost orientatiu de 
les altres obres i despeses d'urbanització, sens perjudici que els projectes 
d'urbanització complementaris els concretin. 

5. Segons l’ art. 96 i 97 Decret 305/2006 
 

Article 96 
Objecte i contingut dels projectes d'urbanització 
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96.1 Els projectes d'urbanització són projectes d'obres per a l'execució material 
de les determinacions dels plans urbanístics pel que fa a les obres 
d'urbanització dels àmbits d'actuació urbanística, i poden constituir un 
document integrant d'una figura de planejament urbanístic o es poden tramitar i 
aprovar com un document independent. 
96.2 En ambdós casos, els projectes d'urbanització poden referir-se a totes les 
obres d'urbanització, o únicament a les obres d'urbanització bàsiques que 
assenyala l'article 70.2 de la Llei d'urbanisme. 
96.3 Als efectes de l'aprovació inicial, els projectes d'urbanització, tant si 
formen part d'una figura de planejament com si constitueixen un document 
independent, han de contenir un avantprojecte de les obres d'urbanització 
previstes, i com a mínim de les obres d'urbanització bàsiques. Aquest 
avantprojecte ha d'incloure, si s'escau, les previsions relatives a la implantació 
de les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics exteriors a 
l'actuació urbanística o bé a l'ampliació o el reforçament d'aquests sistemes, 
així com les mesures o actuacions que calgui executar, prèviament o 
simultàniament a les obres d'urbanització, per al tractament dels sòls 
contaminats. 
96.4 L'avantprojecte al què es refereix l'apartat anterior ha de constar, com a 
mínim, dels següents documents: 
a) Memòria descriptiva de les característiques generals de les obres 
d'urbanització en llurs aspectes funcionals, formals i constructius; delimitació de 
les etapes d'execució i, si s'escau, repercussió d'aquestes obres entre els 
diversos polígons. 
b) Plànol de situació degudament referenciat. 
c) Avanç del pressupost. 
d) Plànols de projecte, sobre la base de la cartografia topogràfica digital, i a una 
escala mínima d'1:1.000, en els quals es reflecteixin el traçat i característiques 
de totes les obres d'urbanització previstes i, en qualsevol cas, com a mínim, els 
aspectes següents: 
1r. Sanejament. Vinculació del projecte urbanístic a la xarxa de col·lectors i 
mecanismes, existents o futurs, de depuració d'aigües o de reutilització de les 
aigües reciclades. 
Traçat i característiques del clavegueram per conduir les aigües residuals i de 
la pluja, amb la referència geogràfica del traçat amb relació als vials i altres 
espais de domini públic. 
2n. Vials. Determinació del nivell dels terrenys que han de ser destinats a vials 
rodats, aparcament, itineraris de vianants i ciclistes, amb l'objectiu de fixar les 
alineacions i rasants dels solars edificables per als diversos usos previstos en 
el pla. 
Determinació de la compactació i pavimentació, o si s'escau, tractament dels 
vials, introduint el disseny de la xarxa de transport en comú, en el cas d'existir, 
així com l'encintat de voreres i rigoles. 
3r. Modelat dels terrenys que han de ser destinats a parcs i jardins públics. 
4t. La xarxa de distribució d'energia elèctrica i d'aigua, la xarxa d'hidrants per a 
incendi, així com la xarxa de distribució de gas, si s'escau, i la infraestructura 
per a la implantació o connexió a les xarxes de telecomunicacions. Han 
d'incloure la referència, la posició gràfica, la descripció i el nombre de les 
estacions de transformació, de dipòsits, de nodes o brancals per a les 
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connexions respectives a les xarxes de subministrament de nivell superior, 
sens perjudici de la normativa particular vigent per a cada servei. 
5è. Les infraestructures incompatibles amb l'execució del planejament i el seu 
desviament o restitució. 
96.5 La documentació assenyalada en l'apartat anterior ha de tenir el grau 
suficient de detall que permeti als organismes públics, a les empreses de 
subministrament de serveis i altres operadors de serveis afectats pronunciar-se 
sobre l'adequació de les obres i serveis previstos. A aquests efectes, els 
esmentats organismes, empreses i operadors estan obligats a facilitar la 
informació suficient sobre les infraestructures i xarxes existents i sobre els 
plans d'implantació. 
96.6 La documentació relativa a les obres d'urbanització a què es refereixen els 
apartats 3 i 4 ha d'assolir, abans de l'aprovació provisional o definitiva, segons 
s'escaigui, el grau de projecte d'execució, i ha de constar de: 
a) La memòria descriptiva de les característiques de les obres d'urbanització. 
b) Plànol de situació degudament referenciat. 
c) Els plànols de projecte referenciats en l'apartat 4.d) d'aquest article, 
completats amb els plànols de detall necessaris per definir totalment les obres. 
Aquests plànols de projecte i de detall, en el cas que no es prevegi un projecte 
d'urbanització complementari, han de tenir el contingut que estableix l'article 
98.2 d'aquest Reglament. 
d) El plec de prescripcions tècniques 
e) Els amidaments, els quadres de preus i el pressupost, el qual, en cas que el 
projecte d'urbanització comprengui diversos polígons d'actuació urbanística, ha 
d'estar desglossat per polígons. 
f) El pla d'etapes. 
g) Si el projecte d'urbanització comprèn solament les obres d'urbanització 
bàsiques, els criteris i el pressupost orientatiu de les altres obres i despeses 
d'urbanització, sens perjudici que els projectes d'urbanització complementaris 
els concretin. 
 
Article 97 
Directrius per als projectes d'urbanització 
Els projectes d'urbanització, tant si constitueixen un document integrant d'una 
figura de planejament urbanístic, com si són un document independent, s'han 
d'ajustar a les següents directrius: 
a) Les característiques del projecte d'urbanització pel que fa al moviment de 
terres, elements estructurals de contenció i estructures de sosteniment, tant 
dels espais per a vials rodats com del traçat, passos, encreuaments de serveis i 
embornals de les xarxes de serveis soterrades, han de tenir en compte les 
dades geotècniques del subsòl. 
b) Quan sigui necessari per a garantir la integració de la urbanització en el seu 
entorn o ho hagi previst el planejament urbanístic, els projectes d'urbanització 
poden preveure tractaments especials del paviment de la vialitat, que no 
comportin el seu asfaltat ni empedrat. 
c) Les xarxes de serveis s'han de dimensionar i disposar coherentment amb 
l'àmbit territorial a què es destinen, tenint en compte l'accés al sòl tant 
d'aprofitament públic com  
privat, les intensitats d'edificació i la utilització dels sòls prevista pel 
planejament. 
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En la projecció d'aquestes xarxes cal tenir en compte com a prioritats la fàcil 
accessibilitat, la referència geogràfica per a una fàcil localització, identificació i 
manteniment o reparació i la metodologia d'encreuaments. 
d) Les xarxes i infraestructures projectades han d'estar adaptades a les 
determinacions de la normativa vigent en cada cas aplicable i, llevat que 
concorrin motius justificats que ho impedeixin, han de ser soterrades. 

6. L’ Article 39 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística estableix: 
Simultaneïtat de les obres d’urbanització i edificació. 
39.1 No es poden atorgar llicències urbanístiques per a l’edificació dels terrenys 
que no han assolit la condició de solar, llevat que s’asseguri l’execució 
simultània de les obres d’edificació i d’urbanització necessàries perquè els 
terrenys assoleixin la condició esmentada. 
39.2 Quan els terrenys estan compresos en un polígon d’actuació urbanística, 
només es pot atorgar llicència urbanística per a la seva edificació abans que 
assoleixin la condició de solar si concorren les circumstàncies següents: 
a) Que el projecte de reparcel·lació corresponent estigui inscrit en el Registre 
de la Propietat. 
b) Que, per l’estat d’execució de les obres d’urbanització pendents, sigui 
previsible que els terrenys tindran la condició de solar a l’acabament de 
l’edificació. Les obres pendents d’execució poden estar referides a una part 
d’un polígon d’actuació urbanística quan, d’acord amb els requisits de cessió i 
recepció parcials de les obres d’urbanització, s’executi per fases. 
c) Que l’execució simultània de les obres d’edificació i d’urbanització pendents 
no s’interfereixin mútuament de manera greu. 
39.3 Cal donar audiència del procediment d’atorgament de la llicència 
urbanística a què fa referència l’apartat 2 a la persona promotora de les obres 
d’urbanització, a la persona que les executa i a l’administració actuant, si no és 
la competent per atorgar-la. 

7. A més prèviament s’ ha de constituir una garantia del 100% del cost de les 
obres d’ urbanització per poder garantir l’execució simultània de les obres 
d’urbanització i edificació. 
L’ Article 40 del Decret 64/2014 estableix: 
Garantia relativa a l’execució simultània de les obres d’urbanització i edificació 
40.1 La persona promotora de les obres d’edificació a què fa referència l’article 
39 ha d’assegurar l’acabament simultani de les obres d’urbanització pendents 
d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, 
mitjançant la constitució d’una garantia a disposició de l’administració actuant 
per alguna de les formes admeses en la legislació aplicable en matèria de 
contractes del sector públic. 
40.2 La quantia de la garantia a què fa referència aquest article ha de 
comprendre el 100% del cost de les obres d’urbanització pendents d’execució 
o, en el supòsit a què fa referència l’article 39.2, de la part d’aquestes obres 
que correspon suportar a la persona propietària del sòl en relació amb la finca 
de resultat adjudicada pel projecte de reparcel·lació corresponent i que es 
pretén edificar. 
40.3 L’administració actuant ha d’alliberar la garantia constituïda per la persona 
titular de la llicència urbanística que autoritzi les obres d’edificació quan rebi les 
obres d’urbanització necessàries perquè els terrenys afectats assoleixin la 
condició de solar. L’incompliment dels terminis d’execució de les obres 
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d’urbanització pendents faculta l’administració actuant per executar la garantia 
esmentada. 

8. El projecte d’ urbanització presentat transcorreix per sistema viari i travessa 
terrenys de domini públic propietat de RENFE requereix l’ autorització 
preceptiva de ADIF Patrimonio, atès que s’ ha de passar la xarxa de 
clavegueram i la xarxa d’ enllumenat de distribució subterrània per terrenys de 
la seva propietat. 
 

CONCLUSIONS: 
 
1. El tècnic que subscriu INFORMA  que per tal de seguir en la tramitació de l’ 

expedient del projecte d’ Urbanització , el promotor haurà de garantir la 
simultaneïtat de les obres d’urbanització i edificació  i a més prèviament s’ ha 
de constituir una garantia del 100% del cost de les obres d’ urbanització per 
poder garantir l’execució simultània de les mateixes, d’ acord amb l’ art. 39 i 40 
del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 
 

2. Requereix l’ autorització preceptiva de ADIF Patrimonio de RENFE, atès que s’ 
ha de passar la xarxa de clavegueram i la xarxa d’ enllumenat de distribució 
subterrània per terrenys de la seva propietat. 
 

3. Sol·licitar a Sorea informe prèvi preceptiu per tractar-se d’ una obra nova de 
projecte d’ urbanització que connecta amb la xarxa de clavegueram existent, 
per tal que informe respecte el dimensionament dels conductes de la nova 
xarxa de clavegueram , segons la fórmula de Manning , que és la més utilitzada 
per al dimensionament de les xarxes de clavegueram i a la vegada la mateixa 
que utilitza el tècnic redactor en la pàgina 9 de la memòria del projecte d’ 
urbanització presentat. 

 
4. Requerir al tècnic redactor del projecte per que modifiqui el tram entre pou-2 i 

pou-3 per a que la xarxa no afecti a zona verda i d’ espais lliures. 
 
5. D’ acord amb l’article 40.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig la quantia de la 

garantia a què fa referència aquest article ha de comprendre el 100% del cost 
de les obres d’urbanització pendents d’execució. 

 
6. Per tal de poder seguir amb el procediment administratiu s’ haurà de donar 

compliment a tot l’ anteriorment adduït en l’ esmentat informe. 
 
Atès les atribucions 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, aquesta Junta de Govern Local  
 
ACORDA: 
 
Únic.- Donar-se per assabentada i donar la seva conformitat al requeriment de 
documentació notificat en data 6/06/2017 a la Sra. J. F. P., per tal de poder continuar 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   25 

amb la tramitació del Projecte d'Urbanització presentat mitjançant registre general 
d’entrada núm. 2017/725. 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
11è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ D’UNA AUTORI TZACIÓ 
MUNICIPAL PER A LA REALITZACIÓ D’UNA ACTIVITAT EXTR AORDINÀRIA AL 
PLA DELS CATALANS. 
 
En aquest punt es dóna compte de l’informe emès pels serveis tècnics municipals de 
data 9 de juny de 2017, el qual es refereix a l’activitat extraordinària Mítics Festival 
2017. 
 
El referit informe transcrit literalment diu: 
 
“ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA PLA DELS CATALANS 
 
Expedient:    R.G.E. 1290 / 2017 . 
Assumpte: Sol·licitud d’ informe “Mítics Festival 2017”  acti vitat 

extraordinària Festival musical a l’ aire lliure pe rò dintre el 
recinte tancat al Pla dels Catalans. 

Responsables:  J. L. G. i M. G. G. 
Activitat:  1290/2017 
Emplaçament: Masia Pla dels Catalans. 
   
 
En relació a la sol·licitud de informe “Mítics Festival 2017” , per la Delegació Territorial 
del Govern a les Terres de l’ Ebre, Servei del Jocs i Espectacles , en Jordi Gas Forès, 
en la seva qualitat d’arquitecte tècnic de l’Ajuntament de l’Aldea, emet el següent  
Informe : 
 
Antecedents. 
 
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. 
 
En data 23 de maig de 2017, el tècnic que subscriu emet informe desfavorable del 
PAU Mítics L’ Aldea. 
 
En data 24 de maig de 2017, la Junta de Govern Local emet informe desfavorable del 
PAU Mítics L’ Aldea. 
 

En data 24 de maig de 2017,  mitjançant RGE 1290 / 2017 el Servei Territorial del Joc i 
d’ Espectacles de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’ 
Ebre, comunica a l’ ajuntament de l’ Aldea mitjançant notificació telemàtica, ofici de 
remissió de data 22 de maig de 2017 de l’ activitat extraordinària “Mítics Festival 
2017”. 
En data 2 de juny la tècnica de la Diputació Na I. G. S., informa el nou PAU presentat 
pel tècnic acreditat, R. M. G. 
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NORMATIVA  
 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
activitats recreatives (Llei de recreatives). 
 
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel que s'aprova el Reglament d'espectacles públics i 
activitats recreatives (Reglament de recreatives). 
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis (Llei d'incendis). 
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 (Decret de 
PAU). 
 

NORMATIVA DE RECREATIVES  

 
D’acord amb l’article 42.1 de la LEPAR, les activitats recreatives de caràcter 
extraordinari són les que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al 
públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén  
 
fer, o en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició 
d’establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions 
exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o les activitats. 
  
D’acord amb l’article 42.2 de la LEPAR i l’article 109 del REPAR, les activitats 
recreatives de caràcter extraordinari estan sotmeses a autorització de la Generalitat , 
llevat que es duguin a terme en municipis de més de 50.000 habitants o que es duguin 
a terme amb motiu de festes i revetlles populars. En aquests casos, estan sotmesos a 
llicència municipal. 
 
MATÈRIES PER LES QUALS ES SOL·LICITA ACLARIMENT INF ORME  
 
1.- Aclariment sobre el contingut de la memòria en matèria de trànsit d’ acord amb l’ 
art. 116 b) del Decret 112/2010.  
 
2.- Aclariment sobre l’ estudi d’ impacte acústic que consta a la memòria. 
 
3.-Certificat d’ homologació del Pla d’ autoprotecció emès per l’ Ajuntament. 
 
4.-Informe referent a la verificació per part dels tècnics municipals competents de la 
seguretat exterior i global dels muntatges i les instal·lacions, d’ acord amb les 
certificacions tècniques especifiques, tal com preveu DT 3ª de la Llei 11/2009, de 6 
juliol. 
 
CONCLUSIÓ 1. 
 
1.- Informe sobre el contingut de la memòria en matèria de trànsit d’ acord amb l’ art. 
116 b) del Decret 112/2010,  
 
El tècnic que subscriu  examinada la memòria aportada i d’ acord amb el seu contingut 
fa constar que l’ accés directe a l’ activitat extraordinària “Mítics Festival 2017”  
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ubicada al  Pla dels Catalans , és la C-42 , l’ AP-7 , i que tan pel que respecta a 
aquestes vies, com a la resta de vies per les quals es pot accedir al lloc de la festa : N-
235, la N-340 i N-340a (travessia urbana), a judici del tècnic que subscriu a Catalunya 
les competències en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària van ser 
assumides per la Generalitat de Catalunya, i són exercides mitjançant el Servei Català 
de Trànsit, organisme autònom adscrit al Departament d’ Interior, i regulades per la 
seva policia autonòmica Mossos d’ Esquadra , amb independència de la titularitat de 
les vies afectades. 
 
En relació a l’ àmbit municipal i d’ acord amb el Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’ 
octubre, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei sobre trànsit , circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària i en especial pel que respecta a les vies urbanes de la seva 
titularitat, la única via urbana d’ accés, és l’ Avda. Catalunya que coincideix amb la N-
340a (travessia urbana) i aquesta a judici del tècnic que subscriu és una via urbana, on 
el servei municipal de vigilància, no té competències sobre la matèria, atès que 
aquesta no està cedida i/o transferida a l’ Ajuntament de L’ Aldea i en conseqüència a 
l’ anteriorment adduït també correspon al Servei Català de Trànsit de la Generalitat de 
Catalunya i correspon a la policia autonòmica Mossos d’ Esquadra emetre informe 
amb independència de la seva titularitat. 
 
En aquest sentit a judici del tècnic que subscriu l’ informe de mobilitat dels diferents 
accessos d’ aquesta activitat extraordinària, correspon a la policia autonòmica Mossos 
d’ Esquadra i que en dit informe s’ haurà considerar l’estudi de les diferents vies d’ 
accés, inclòs l’ accés per la via urbana Av. Catalunya , antiga CN-340. 
 
CONCLUSIÓ 2. 
 
2.- Informe sobre l’estudi d’ impacte acústic que consta a la memoria. 
 
COMPROVACIONS REALITZADES 
 
Analitzada la documentació aportada pel que respecta a l’ estudi d’ impacte acústic a 
la memòria de l’ espectacle musical extraordinari Mítics Festival i en relació als 
aspectes ambientals de competència municipal es desprèn el següent: 
 

a) Sorolls i vibracions 
 

• L’estudi d’impacte acústic hi consta: 

 

1.- l’ anàlisi de la capacitat acústica del territori .  

2.- l’ anàlisi acústica de l’ escenari de l’ activitat .  

3.- l’ avaluació de l’ impacte acústic. 

 

• Compatibilitat acústica 

 
Els establiments regulats pel Reglament han de ser compatibles amb les 
determinacions i condicionants que estableixin els mapes de capacitat acústica, els 
plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte 
acústic i, en general,  
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respectuosos amb la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la 
contaminació acústica. Les persones que sol·licitin les llicències i autoritzacions, o les 
comunicacions prèvies que les substitueixin, han de presentar un estudi d'impacte 
acústic de l'establiment projectat. 
 

• Prevencions acústiques especials 
 
Els establiments destinats a espectacles musicals o a activitats musicals han de tenir 
instal·lat un limitador de so amb registrador. En aquells establiments on es realitzin 
activitats o espectacles musicals i que en el seu interior es puguin superar els 90 dB 
(A), cal que a la seva entrada o entrades hi hagi un rètol o placa que adverteixi 
d'aquest fet. 
 

• Definició de les mesures. 
 
D’ acord amb la DT cinquena del Decret 112/2010, de 31 d’ agost, pel qual s’ aprova el 
Reglament d’ espectacles públics i activitats recreatives, i per tractar-se d’ un 
establiment obert al públic destinat a espectacles musicals o a activitats musicals, 
tindrà instal·lat un limitador de so amb registrador, per tal d’ assegurar que no se 
sobrepassen els valors límits establerts. 
 
De la revisió dels aspectes ambientals de competència municipal, el tècnic que subscriu 
informa FAVORABLEMENT , l’ estudi d’ impacte acústic amb els següents 
condicionants:  
Un cop instal·lat el limitador de so, durant les proves prèvies abans d’ iniciar l’ activitat, es 
comprovarà i certificarà pel tècnic facultatiu redactor de la memòria tècnica el nivell 
d’adequació dels nivells d’ immissió en ambient exterior als límits establerts, no superant-
se els mateixos en cap cas.  
Aquest certificat s’ haurà d’ aportar a l’ Ajuntament de L’ Aldea i a Jocs i espectacles de la 
Generalitat abans de l’ inici de l’ activitat , amb el temps suficient , per tal de poder-se 
verificar per l’ Òrgan competent. 
 
CONCLUSIÓ 3. 
 
3.-Certificat d’ homologació del Pla d’ autoprotecció emès per l’ Ajuntament. 
 

COMPROVACIONS EFECTUADES  
 
Una vegada examinat el Pla d’ autoprotecció  aportat per la propietat mitjançant CD i 
vist l’ informe emès per la tècnica mediambiental del SAM , Na Isabel Gimeno Soriano 
de data 2 de juny de 2017, una vegada examinat el Pla, aquest està informat en base 
a les comprovacions efectuades a l’apartat 4 del  mateix informe en base a les 
següents: 
 
4. COMPROVACIONS EFECTUADES  
4.1. El Pla va ser presentat a l’Ajuntament per una persona en representació de 

Masia Pla dels Catalans S.L., sense acreditar la representativitat. L’esmentada 
societat no correspon a la societat que organitza l’activitat. 
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4.2. El Pla està signat a la portada pel tècnic R. M. G. però al final dels documents no 
consta la signatura de l’esmentat tècnic i tampoc del titular de l’activitat. 

 
4.3. 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 l’índex del pla d’autoprotecció que s’estableix a 
l’annex II del Decret 30/2015. 

b) Les dates del festival musical que apareixen en la introducció del Pla no 
corresponen a les dates que s’indiquen al document 1.  

c) El document 1 recull que no hi ha instal·lacions tot i que a la resta de 
documents del Pla es descriuen algunes instal·lacions no permanents 
desmuntables com l’escenari o els wàters portàtils, entre altres. A més a més, 
s’entén que es farà ús d’algunes de les instal·lacions dels establiments 
permanents fixos que hi ha dintre del recinte. 

d) Manca la identificació dels subministraments bàsics, l’aigua i l’electricitat, que 
seran necessaris per al desenvolupament de l’activitat extraordinària.  

e) Manca el diagrama de les persones per zones ja que el tècnic es limita a 
dibuixar una zona d’ocupació alta a la zona de festival. 

f) Respecte els elements vulnerables, el tècnic no recull cap d’aquests dins del 
recinte on es desenvoluparà l’activitat, tots aquests elements estan emplaçats 
al exterior del recinte. 

g) Respecte el personal, els membres dels equips d’emergència es reparteixen en 
dos torns (de 16h. a 0h. i de 0h. a 9h.) tot i que els responsables dels 
esmentats equips es mantenen durant tot el festival musical.  

h) Algunes de les mesures d’autoprotecció i algunes de les normes d’actuació per 
als visitants fan referència a espai interior (ascensor, finestres, etc.). 

i) Respecte els plànols, manca la següent documentació: la informació 
d’accessibilitat per ajuda externa, les zones de risc i vulnerables dins el recinte i 
els subministraments bàsics. 

 
5. CONCLUSIONS 

 
5.1  L’activitat extraordinària dedicada a festival de música, en un espai delimitat, amb  

un nombre d’assistents previstos igual o superior a 2.000 persones i inferior a 
5.000 persones, organitzada per Promocions turístiques Can Quimet S.L., s’inclou 
a 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. 
 

5.2  L’entrada del Pla al registre de l’ajuntament de L’Aldea va realitzar-se per una 
persona que no va identificar-se i que actuava en nom d’una societat. L’esmentada 
societat no correspon a la societat organitzadora del festival de música. 
 

5.3  Revisat el Pla d’autoprotecció de l’activitat extraordinària Festival musical Mítics 
informo que aquest respon als requeriments de l’índex del pla d’autoprotecció que 
s’estableix al Decret 30/2015, tot i que es fan les següents consideracions: 

 
- El Pla ha de ser signat pel titular de l’activitat extraordinària “Festival 

musical Mítics”. 
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- Les dates i horaris de l’activitat musical extraordinària correspondran a 
les indicades en l’autorització que els serveis territorials competents en 
matèria d’espectacles públics i activitats recreatives de la Generalitat 
haurà d’atorgar al titular de l’activitat per al desenvolupament de la 
mateixa. 

- Les instal·lacions desmuntables no permanents han de donar 
compliment a la normativa vigent d’aplicació i, en el cas de fer ús  
 
d’instal·lacions existents als establiments permanents fixes, aquestes 
hauran de constar a l’autorització del festival. 

- La informació relativa als subministraments bàsics i als elements 
vulnerables dins el recinte, que no consten al Pla, haurà de ser 
introduïda al registre electrònic de plans d’autoprotecció – Hermes - per 
a la tramitació del Pla i, per tant, aquesta informació estarà disponible 
pels equips d’emergència. 

- La suficiència i idoneïtat dels responsables i membres dels equips 
d’emergència serà valorada pel departament competent en protecció 
civil. 

- El nombre de vigilants i personal de control d’accés correspondrà al que 
s’estableixi a l’autorització de l’activitat extraordinària conforme a la 
normativa sectorial vigent. 

- Les instal·lacions d’extinció d’incendis i l’accessibilitat per ajuda externa 
seran valorades a l’informe que la direcció general competent en 
matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments emetrà en la 
tramitació de l’autorització de l’activitat extraordinària. 

 
CONCLUSIÓ 4 
 
4.-Informe referent a la verificació per part dels tècnics municipals competents de la 
seguretat exterior i global dels muntatges i les instal·lacions. 
 
Vista la documentació aportada mitjançant RGE 1290/2017, al ésser estructures 
desmuntables, el tècnic que subscriu informa , des del punt de vista tècnic, cal esmenar 
els següents: 
 
Que d’acord amb l’ establert a la Disposició Transi tòria Tercera de la llei 11/2009  
Estructures desmuntables 
 
Mentre no es regulin les estructures desmuntables, d'acord amb el que estableix aquesta llei, 
per a posar-les en funcionament cal presentar, davant l'ajuntament corresponent, les 
certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i a les instal·lacions, que els 
tècnics dels propietaris han d'efectuar en el lloc d'emplaçament. En aquestes certificacions s'ha 
de fer constar que el conjunt de les instal·lacions funcionen correctament, i els tècnics 
municipals n'han de verificar la seguretat exterior i global. 
S’ hauran d’ aportar les certificacions tècniques especifiques signades per tècnic 
competent corresponents als muntatges: escenaris, plataformes, carpes i/ o qualsevol 
tipus de instal·lacions, que els mateixos tècnics dels propietaris han d'efectuar en el 
lloc d'emplaçament. En aquestes certificacions s'ha de fer constar que el conjunt de les 
instal·lacions funcionen correctament. I aportar un plànol acotat a escala signat per 
tècnic competent amb les acotacions dels muntatges i les instal·lacions desmuntables 
on hi constarà de forma expressa que s’ ha verificat els elements estructurals. 
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De la revisió dels aspectes d’ estructures desmuntables de competència municipal, el 
tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT , de la seguretat exterior i global dels 
muntatges i les instal·lacions amb els següents condicionants:  
 
Un cop instal·lada l’ estructura principal de l’ escenari amb els ponts anteriors i posteriors i 
l’ entarimat del mateix escenari, es sotmetrà aquest a una prova d’ estabilitat mecànica i de 
càrrega tant del muntatge com de l’ acoblament, per tal de poder expedir el corresponent 
certificat de muntatge i solidesa, tot comprovant el correcte i bon funcionament de la resta 
d’ instal·lacions addicionals. 
 
Aquest certificat de muntatge i solidesa inclourà totes les estructures desmuntables: 
escenari, plataformes, carpes i/ o qualsevol tipus de instal·lacions instal·lades, es 
comprovarà i certificarà pel tècnic facultatiu redactor de la memòria tècnica i s’ haurà d’ 
aportar a l’ Ajuntament de L’ Aldea i a Jocs i espectacles de la Generalitat abans de l’ inici 
de l’ activitat, amb el temps suficient , per tal de poder-se verificar per l’ Òrgan competent. 
Aquest certificat de muntatge de les instal·lacions s’ haurà d’ aportar a l’ Ajuntament de L’ 
Aldea i a Jocs i espectacles de la Generalitat abans de l’ inici de l’ activitat , amb el temps 
suficient , per tal de poder-se verificar per l’ Òrgan competent. 
 
CONCLUSIONS FINALS 
 
L’activitat extraordinària dedicada a festival de música, en un espai delimitat, amb un 
nombre d’assistents previstos igual o superior a 2.000 persones i inferior a 5.000 
persones, organitzada per Masia Pla dels Catalans S.L., s’inclou a 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. 
 
Revisada la documentació de la memòria presentada pels organitzadors signada per l’ 
enginyer tècnic industrial E. B. H.r  núm. Col·legiat 16.278 mitjançant RGE 1290/2017 
remesa pel Servei Territorial del Joc i d’ Espectacles de la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat a les Terres de l’ Ebre,  i el Pla d’autoprotecció de l’activitat 
extraordinària Festival musical Mítics , elaborat pel tècnic acreditat, R. M. G., en data 
març de 2017 , informo FAVORABLEMENT en base a les conclusions adduïdes i 
subjecte als condicionants adduïts en els paràgrafs anteriors en les conclusions 1 , 2, 
3, i 4  del present informe. 
 

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 més adient. 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.” 
 
Atès l’exposat la Junta de Govern Local, acorda: 
1r.- Donar trasllat d’aquest informe als Serveis Territorials del Joc i d’Espectacles de la 
Delegació Territorial a les Terres de l’Ebre, atès que en aquest cas correspon a la 
Generalitat de Catalunya atorgar l’autorització administrativa d’aquesta activitat 
extraordinària. 
 
2n.- Notificar aquest acord al promotor de l’activitat extraordinària Mítics Festival 
2017.” 
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APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
PROPOSICIONS URGENTS 

  
HOMOLOGACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE L’ACTIVITAT 
EXTRAORDINÀRIA FESTIVAL MUSICAL MÍTICS DEL DIA 7 I 8 DE JULIOL DE 
2017. 
 
L’alcalde exposa que en l’ordre del dia d’aquesta sessió ordinària no s’ha inclòs per 
error un punt referent a l’homologació del Pla d’Autoprotecció de l’activitat 
extraordinària Festival Musical Mítics, previst per al dia 7  i 8 de juliol de 2017. Atenent 
a les dades de programació d’aquest festival i que ja es disposa de l’informe tècnic 
emès en data 2 de juny de 2017 per part de la tècnica de la Diputació de Tarragona, 
Sra. Isabel Gimeno, es convenient avançar en la tramitació d’aquest instrument per 
poder informar als organismes implicats i promotors de l’activitat. 
 
Els membre de la Junta de Govern Local atenent a les previsions contingudes als arts. 
10 i 38 del ROM i art. 83 del Reglament Regulador de l’Organització i Funcionament 
de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre. 
 
ACORDEN per UNANIMITAT LA URGÈNCIA d’aquest punt i la seva inclusió en l’ordre 
del dia d’aquesta sessió. 
 
Un cop apreciada la urgència d’aquest punt es dóna compte del contingut del mateix: 
 
“En data 26 de maig de 2017, Masia Pla dels Catalans S.L. va presentar a 
l’Ajuntament (RE núm. 2017/1320) el Pla d’autoprotecció de l’activitat extraordinària 
Festival musical Mítics, elaborat pel tècnic acreditat R. M. G., en data 24 de maig de 
2017. 
 
En data 2 de juny de 2017 la tècnica Isabel Gimeno Soriano de la Diputació de 
Tarragona informa favorablement, amb consideracions, el Pla presentat. 
 
Fonaments de dret 
 
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 (Decret de 
PAU). 
 
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
 
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.- Procedir a l’homologació del Pla d’autoprotecció de l’activitat extraordinària 
Festival musical Mítics a l’aire lliure, de conformitat amb l’establert a l’article 22 del 
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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 i amb un 
nombre d’assistents previstos igual o superior a 2.000 persones i inferior a 5.000 
persones, organitzada per Masia Pla dels Catalans SL, subjecte als condicionants de 
l’informe tècnic de data 9 de juny de 2017, que són els següents: 
 

- El Pla ha de ser signat pel titular de l’activitat extraordinària “Festival 
musical Mítics”. 

- Les dates i horaris de l’activitat musical extraordinària correspondran a 
les indicades en l’autorització que els serveis territorials competents en 
matèria d’espectacles públics i activitats recreatives de la Generalitat 
haurà d’atorgar al titular de l’activitat per al desenvolupament de la 
mateixa. 

- Les instal·lacions desmuntables no permanents han de donar 
compliment a la normativa vigent d’aplicació i, en el cas de fer ús 
d’instal·lacions existents als establiments permanents fixes, aquestes 
hauran de constar a l’autorització del festival. 

- La informació relativa als subministraments bàsics i als elements 
vulnerables dins el recinte, que no consten al Pla, haurà de ser 
introduïda al registre electrònic de plans d’autoprotecció – Hermes - per 
a la tramitació del Pla i, per tant, aquesta informació estarà disponible 
pels equips d’emergència. 

- La suficiència i idoneïtat dels responsables i membres dels equips 
d’emergència serà valorada pel departament competent en protecció 
civil. 

- El nombre de vigilants i personal de control d’accés correspondrà al que 
s’estableixi a l’autorització de l’activitat extraordinària conforme a la 
normativa sectorial vigent. 

- Les instal·lacions d’extinció d’incendis i l’accessibilitat per ajuda externa 
seran valorades a l’informe que la direcció general competent en 
matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments emetrà en la 
tramitació de l’autorització de l’activitat extraordinària. 
 

SEGON.- Incorporar el certificat d’homologació del present Pla d’autoprotecció a 
l’aplicació de registre electrònic HERMES del Departament d’Interior. 
 
TERCER.- El Pla d’autoprotecció que s’homologa és el corresponent al registre 
general d’entrades 1320/2017 de data 26 de maig de 2017  de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Nom de l’establiment: Masia Pla dels Catalans SL. 
Adreça completa: Restaurant Masia Pla dels Catalans Ctra. Tortosa a l’Aldea PK 11,5 
Coordenades UTM de la instal·lació:  X 297285.8 Y 4514198.3 
Persones responsables i telèfons de contacte 24 hor es: 626 620 305 J. L. G. i M. 
G. G. 606 977 333  
Nombre d’ocupants: Ocupació total 4.999 persones (4.945 + 54 treballadors) 
Activitat o ús de l’establiment i activitats o usos  que convisquin en la mateixa 
edificació: Restauració 
Dades de contacte en cas d’emergència, amb l’ajunta ment del municipi on 
s’ubica l’activitat: 638 XXX XXX Simon Falcó Moreso – 638 XXX XXX Daniel Andreu 
Falcó 
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QUART.- Notificar el present acord a la part interessada, al responsable de Protecció 
Civil de les Terres de l’Ebre i al Servei del Joc i Espectacles de la Delegació Territorial 
del Govern a les Terres de l’Ebre.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 20:25 hores d el dia 14 de juny de 2017, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta de 34 pà gines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     Joan Rallo Ventura  
 


