ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 25/2019
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 19 DE
DESEMBRE DE 2019.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 19 de desembre de 2019
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 19 de desembre de 2019, 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 4 DE
DESEMBRE DE 2019.
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 4 de desembre de
2019 que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada
per unanimitat l’esborrany de referència.
2. PROPOSTES
2.1. Urbanisme
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES
MENORS. INTERESSAT: G. T. F. NÚM. EXP. 2019/1226.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:

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

1

“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 14 de novembre de 2019
amb Registre general d'Entrada 2019/4415:
EXP
2019/1226

NOM I COGNOM
G. T. F.

SITUACIÓ
C/Prats, XX

TIPUS OBRA
Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
712,61€

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
13 de desembre de 2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se
sol·licita llicència 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 a G. T. F. la llicència necessària per a efectuar les obres
d’instal·lació d’una plataforma vertical apta per a persones al C/Prats, XX 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.
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QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular
de la llicència urbanística.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un
import total de 712,61€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
14.846,00 x 3,60 %
14.846,00 x 1,20 %

TOTAL

IMPORTS
534,46 €
178,15 €
16,00 €
712,61 €

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

Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
L’autorització s’entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitat
que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.

SETÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició de
material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment
de vorera.
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
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2.1.2.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA
D'OBRES MENORS. INTERESSAT: I. G. G. NÚM. EXP. 2019/1015.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 25 de setembre de 2019
amb Registre general d'Entrada 2019/3769:
EXP
2019/1015

NOM I
COGNOM
I. G. G.

SITUACIÓ
Raval de Llet, XX

TIPUS
OBRA
Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
240,00€

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 5
de desembre de 2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se
sol·licita llicència 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 a I. G. G. la llicència necessària per a efectuar les obres de reforma
del bany i la cuina i d’arreglar la façana a la Raval de Llet, XX de l’Aldea, amb RC
001603800BF01C0001TU, 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.
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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 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 240,00€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
5.000,00€ x 3,60 %
5.000,00€ x 1,20 %

TOTAL

IMPORTS
180,00 €
60,00 €
16,00 €
240,00 €

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

Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
L’autorització s’entén salvant del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.

SETÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició de
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material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment
de vorera.
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.3.- PROPOSTA D'ACORD D'OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓN PRÈVIA.
INTERESSAT: I. P. M. NÚM. EXP. 2019/1222.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 2 de desembre de 2019 amb
Registre d’entrada núm. 2019/4612 per I. P. M. on comunica les obres consistents en la
pavimentació del garatge ubicat al C/ de l’Ebre,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 13 de desembre
de 2019, 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 I. P. M. on comunica les obres consistents en la pavimentació del
garatge ubicat al C/ de l’Ebre,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
Assumpte:

Comunicació d'obres excloses
pavimentació d’un garatge.
Expedient:
2019/1222
Sol·licitant:
I. P. M.
R.G.E.:
2019/4612
Emplaçament: C/ De l’Ebre, XXX

de

llicència

consistents

en

la

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
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13 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 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/ de l’Ebre XXX, consistents en la pavimentació d’un garatge, amb
els següents condicionants:
•
•
•

3.

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.

Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul:
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 1.100,00 €.

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL
4.

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

IMPORTS

1.100 x 3,60 %

39,60 €
39,60 €

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.
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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 39,60€ amb el següent
desglossament:

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
1.100,00 x 3,60 %

IMPORTS
39,60 €
39,60 €

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 REFERENT A LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA
D'OBRES MENORS. INTERESSAT: ELÉCTRICA DEL EBRO SA. NÚM. EXP.
2019/1185.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 20 de novembre de 2019
amb Registre general d'Entrada 2019/4476:
EXP

NOM I COGNOM

SITUACIÓ

2019/1185

ELECTRICA DEL
EBRO SA

C/
Naves
Garvallo

TIPUS
OBRA
Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
20,52€

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.
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Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 5,
els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita llicència 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 a ELECTRICA DEL EBRO SA la llicència necessària per a efectuar
les obres d’estesa de 6m C.S. 0.6/1kV connectada a línia subterrània existent al C/
Naves Garvallo 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 corresponent de la persona titular
de la llicència urbanística.
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CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un
import total de 24,52€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
125,65 x 3,60 %
125,65 x 1,20 %

TOTAL

IMPORTS
4,52 €
1,51 €
16,00 €
20,52 €

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

Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
L’autorització s’entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.

SETÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició de
material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment
de vorera.
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.5.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ D'UNA FIANÇA DE
RESIDUS. INTERESSAT: C. C. G. NÚM. EXP. 2019/505.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que la Sra. C. C. G. ha sol·licitat la devolució de la fiança de residus de la llicència
d’obres amb número d’expedient 2019/505 de les obres menors per a la col·locació de
reixa i realitzar un mur de tanca al Carrer Lligallo Carvallo, xx de l’Aldea.
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Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals de data 16 de desembre
de 2019 de 2019 i l’informe de secretaria intervenció, de data 17 de desembre de 2019.
Vist el que disposen els arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’art 9 de l’Ordenança Municipal
de la Gestió dels Residus de la Construcció.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 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.- Retornar a la Sra. C. C. G., la fiança dipositada de la llicència d’obres núm.
2019/505, per un import total de 150,00 €.
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES
MENORS. INTERESSAT: L. R. E. NÚM. EXP. 2018/1247.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 20 de setembre de 2018
amb Registre general d'Entrada 2018/3383:
EXP

NOM I COGNOM

SITUACIÓ

2018/1247

L. R. E.

Raval de
Leche, XX

TIPUS
OBRA
Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
30,58

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 5
de desembre de 2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se
sol·licita llicència 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.
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Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Concedir a L. R. E. la llicència necessària per a efectuar les obres de
reparació de la banyera i canonades del bany de l’habitatge situat a la Raval de Leche,
XX 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 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 30,58€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
405,00 € x 3,60 %
405,00 € x 1,20 %
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TOTAL

30,58 €

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

Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
L’autorització s’entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus a la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.

SETÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició de
material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment
de vorera.
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD DE LLICÈNCIA D’ACTIVITAT RECREATIVA MUSICAL
DE CARÀCTER EXTRAORDINARI “REVETLLA DE CAP D'ANY I DISCOTECA 20192020”. INTERESSAT: MASIA PLA DELS CATALANS. NÚM. EXP. 2019/1058.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Número d’expedient: 2019/1058
Departament: Àrea d’Urbanisme
Assumpte: Llicència d’activitat recreativa musical de caràcter extraordinari “Revetlla de
cap d'any i discoteca 2019-2020”.
ANTECEDENTS
1.1. En data 11 d’octubre de 2019 ha tingut entrada en el Registre general núm.
2019/3996 la sol·licitud de llicència municipal per a “Revetlla de cap d'any i discoteca
2019-2022”, que amb caràcter extraordinari es preveu organitzar a les instal·lacions
emplaçades a la carretera Tortosa-l’Aldea km 11’5 d’aquest municipi, presentada per la
Sra. M. G. G., en representació de Masia Pla dels Catalans SL sense adjuntar cap
documentació.
1.2. En data 16 d’octubre de 2019 el tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea va
informar que la documentació presentada no era suficient i el 18 d’octubre de 2019 (RS
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núm. 2019-2849) l'ajuntament va efectuar el requeriment de documentació a la persona
interessada per a que aporti la següent documentació:
-

Memòria del espectacle públic o activitat recreativa amb els continguts mínims
exigibles.
Referència a la presentació del Pla d’autoprotecció a través del programa
Hermes.

1.3. En data 18 d’octubre de 2019 (RE núm. 2018-4095), la senyora M. G. G., en
representació de Masia Pla dels Catalans, S.L., va presentar la següent documentació:
-

-

Formulari de llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de
caràcter extraordinari.
Memòria sotmesa a règim d’autorització per a l’activitat recreativa musical de
caràcter extraordinari – Revetlla de cap d’any i discoteca 2019-2020 – redactada
per l’enginyer tècnic industrial, E. B. H.
Declaració responsable de disposar de la pòlissa de responsabilitat civil.

1.4. En data 15 de novembre de 2019, Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell
Comarcal del Baix Ebre, en funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea,
emet un informe on es requereix la següent documentació:
-

Certificat tècnic de la pèrgola o acta de control favorable de l’esmentada
estructura.
Presentació de les certificacions tècniques específiques corresponents als
muntatges i instal·lacions.
Sol·licitar els informes als òrgans competents en matèria de seguretat ciutadana,
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, protecció civil i trànsit, d’acord amb
el que estableix l’article 114 del REPAR.

1.5. En data 18 de novembre de 2019, l'Ajuntament va sol·licitar al departament d'Interior
l'informe en matèria de seguretat ciutadana (RS núm. 2019-3086), en matèria de trànsit
i protecció civil (RS núm. 2019-3083). El dia 21 de novembre es va sol·licitar a la Regió
d'Emergències de Terres de l'Ebre l'informe tècnic en matèria de prevenció d'incendis
(RS núm. 2019-3102).
1.6. En data 29 de novembre de 2019 (RE núm. 2019/4587), X. N. B. cap de la secció
de Seguretat Viària del Servei Territorial de Jocs i Espectacles emet informe concloent
que no existeix cap afectació en matèria de mobilitat per vies interurbanes competència
del Servei Català de Trànsit, ni tampoc en tot allò que disposa l’article 37 del Reglament
General de Circulació. El departament es dona per assabentat i comunica l’activitat a la
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de l’ART del Camp de les Terres de l’Ebre.
1.7. En data 29 de novembre de 2019 (RE núm. 2019-4589), el departament d'Interior
va trametre l'informe elaborat pel responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre,
M. A. C., en el que comunica que l'activitat no arriba als llindars inclosos entre els
supòsits de l'annex IA del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adaptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut
d’aquestes mesures.
1.8. En data 3 de desembre de 2019 (RE núm. 2019-4651), la Direcció General de la
Policia, va trametre l'informe, elaborat pels Agents de la Unitat Regional de Policia
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Administrativa de la Regió Policial Terres de l'Ebre, que conclou que no s'observa cap
impediment per a la celebració de l'activitat recreativa musical, sempre que es compleixi
amb la resta de normativa i es tinguin les llicències oportunes per desenvolupar aquesta
activitat extraordinària ludicofestiva.
1.9. En data 4 de desembre de 2019 (RE núm. 2019-4664), la Direcció General de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) va trametre l'informe, elaborat pel
cap de la Unitat de prevenció, J. M. B. F., que conclou que per poder exercir l’activitat
de caràcter esporàdic o puntual, caldrà incloure a més de les mesures de seguretat
contra incendis aportades, les següents:
−

“Assegurar que l’alçada lliure mínima de la sala “bodegon” sigui 3,20m. d’acord
amb el que diu la ITC SP 114 de la DGPEIS. En cas contrari s’haurà de limitar
l’aforament de la sala a l’alçada real existent d’acord a la relació de 4 M3/persona
tal i com indica l’art. 10 del RD 2816/82 de 27/08/1982. Reglament d’Espectacles:
o
o
o

-

-

Alçades fins a 2,50m
Alçades fins a 2,80m
Alçades fins a 3,19m

aforament màxim de 125 p.
aforament màxim de 140 p.
aforament màxim de 160 p.

Cal disposar d’un sistema de comunicació de l’alarma apte per emetre missatges
de megafonia i en especial al recinte de la carpa.
Els aparells de calefacció i llars de foc, si es el cas, compliran el requeriments de
seguretat que diu la ITC SP 126 de la DGPEIS.
Es recorda que tots els recintes (i en especial la carpa) han de disposar d’una
façana accessible i un espai suficient de maniobra per la intervenció de bombers
tal com demana la SP121 i la SP113 de la DGPEIS.
La estructura que sustenta la carpa cal que sigui resistent al foc R30 com a
mínim, o que el element tèxtil de la carpa a mes de ser M2 el certificat d’assaig
acrediti la perforació del element (veure apartat 4.2 del DB SI6 del CTE).

El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació, no
essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes mesures.”
2.0. En data 5 de desembre de 2019, el Tècnic del Consell Comarcal Oriol Forgas
Jorquera en funcions d’assistència a l’Ajuntament de l’Aldea elabora informe on conclou
que informa favorablement la sol·licitud d’activitat recreativa musical de caràcter
extraordinari sol·licitada atès que a l’expedient hi consten els informes favorables dels
òrgans competents esmentats i que els seus condicionants poden, i han de, ser
acreditats en el moment de presentació dels corresponents certificats final d’obra.
2.1. En data 9 de desembre de 2019 (R.E núm. 2019-4716, l’Àrea Regional de Trànsit
emet un informe elaborat pel Sotsinspector S. S. M., on es fan les següents
consideracions, per tal que es puguin valorar a l’hora de portar-se a terme
l’esdeveniment:
-

-

“Possible afectació a la circulació a la C-12. Cal garantir que el control d’accés
al recinte indicat es farà de manera que l’afluència de trànsit en cap moment
afecti la circulació de la carretera C-42.
Cal preveure que hi pot haver moments en els quals la circulació de vehicles i
vianants poden compartir espais propers a la zona del festival, sobretot pel que
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fa la rotonda de la C-42 que dona accés a l’esdeveniment i la via de servei
utilitzada per al desplaçament dels vehicles, tant d’arribada com de sortida.
Atenent aquesta possible incidència, cal que l’organització tingui previst personal
per garantir la seguretat dels assistents.
Caldrà controlar la confluència de diferents tipus de vehicles (autocars,
turismes...), la qual cosa pot afectar la circulació viària. L’entrada habilitada als
autocars està relativament propera a la C-42. L’organització haurà de vetllar
perquè aquest fet no suposi cap problema circulatori.
Caldrà garantir que els serveis d’emergència puguin circular en tot moment per
la via de servei que serà utilitzada com a via d’arribada i sortida de
l’esdeveniment.
En previsió que pugui haver acumulació de trànsit, sobretot a la sortida de
l’esdeveniment, es recomana que estigui previst que la circulació pugui ser
redirigida cap a la via de servei que transcorre en paral·lel a la C-42 i que el
trànsit rodat es dirigeixi per aquesta via en sentit Tortosa.
Seria necessari que l’organització tingués personal i senyalització preparada en
cas de necessitat.
Prop de la zona habilitada per a l’estacionament de vehicles hi ha un pas a nivell
sense barreres (via del tren). Aquest fet pot suposar un risc. Caldria impedir
físicament que els vehicles puguin circular en direcció a les vies del tren. En cas
de necessitat aquest impediment físic s’ha de poder modificar de manera àgil per
part dels membres de l’organització.

-

-

-

-

Per part d’aquesta Àrea Regional de Trànsit es considera que el fet de portar a terme
aquesta revetlla no té perquè crear problemes de circulació ni a la capacitat d’aquestes
vies.”
FONAMENTS DE DRET
Les activitats recreatives musicals de discoteca i actuacions de discjòqueis, estan dins
l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives (en endavant LEPAR) i del Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives (en endavant REPAR)
L’activitat haurà de donar compliment als requisits i obligacions que s’estableixen al títol
II del REPAR i a la següent normativa:
-

-

-

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.
Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi
nocturn.
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 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels
establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats
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recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu
Reglament.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la 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 l’adopció dels següents acords:
Primer.- Atorgar a la Masia Pla dels Catalans SL, representada per la senyora M. G. G.,
la llicència municipal per a les activitats recreatives musicals amb caràcter extraordinari
consistents en activitat de discoteca i actuacions de discjòqueis a les instal·lacions
emplaçades dins del recinte de la Masia “Pla dels Catalans”, ubicades a la Carretera
Tortosa-l’Aldea km 11’5 d’aquest municipi.
Les activitats recreatives musicals que, amb caràcter extraordinari, es preveuen realitzar
a la Masia Pla dels Catalans el dia 1 de gener de 2020 consisteixen en activitat de
discoteca i actuacions de discjòqueis en 5 espais habilitats (3 sales, una pèrgola i una
carpa). D’acord amb la memòria presentada l’horari previst és de 00:30 hores a 7:30
hores, amb ocupació màxima de 1.999 persones.
Segon.- L’interessat haurà d’acreditar el compliment dels condicionants contemplats
als antecedents de la mateixa proposta mitjançant els corresponents certificats finals
d’obra.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades juntament amb còpia del
tots els informes emesos pel Responsable de Protecció Civil a les Terres de l’Ebre, pel
Cap de la Unitat Regional de Policia Administrativa de la regió Policial Terres de l’Ebre,
el Cap de l’Àrea de Prevenció i Gestió de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments de la Regió d’Emergències Terres de l’Ebre i el Servei Català
de Trànsit, Servei Territorial de Tarragona.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.8.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES
MENORS. INTERESSAT: NEDGIA CATALUNYA, SA. NÚM. EXP. 2019/992.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 20 de setembre de 2019
amb Registre general d'Entrada 2019/3735:
EXP
2019/992

NOM I
COGNOM
NEDGIA
CATALUNYA,
S.A

SITUACIÓ
Canal Esquerre
de l’Ebre

TIPUS
OBRA
Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
26,12

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,
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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 5
de desembre de 2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se
sol·licita llicència 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 a NEDGIA CATALUNYA, S.A la llicència necessària per a efectuar
les obres per a la substitució d’elèctrode al Canal Esquerre de l’Ebre 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 corresponent de la persona titular
de la llicència urbanística.

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

18

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 26,12€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
281,00 x 3,60 %
281,00 x 1,20 %

TOTAL

IMPORTS
10,12 €
3,37 €
16,00 €
26,12 €

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

Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
L’autorització s’entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.

SETÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició de
material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment
de vorera.
VUITÈ.- 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 el l’Alcalde-President Xavier Royo Franch, 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 per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.9.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA
D'OBRES MAJORS. INTERESSAT: A. B. G. NÚM. EXP. 2019/1086.
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 22 d'octubre de 2019 amb
Registre general d'Entrada 2019/4140:
EXP

NOM I COGNOM

SITUACIÓ

2019/1086

A. B. G.

Pol. 7 Parc. 96

TIPUS
OBRA
Majors

TOTAL
LIQUIDACIÓ
441,54€

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 tècnic de data 13 de desembre de 2019 i
l’informe jurídic de data 18 de desembre de 2019, 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 a la Sra. A. B. G. la llicència necessària per a efectuar les obres
per canviar la coberta al Polígon 7 Parcel·la 96 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
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interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir
les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova.
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció facultativa
per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes
per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència
urbanística.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un
import total de 441,54 € amb el següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)
TOTAL

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
3.654,00 x 3,60 %
3.654,00 x 1,20 %

IMPORTS
131,54 €
43,85(*) €
310,00 €
441,54 €

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 acreditar-se 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 perjudici de tercers.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu de rels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitat
que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.
Previ inici de les obres caldrà aportar el full on consti la “Designació del
coordinador de seguretat i salut” signada i visada.

Pel que fa a la gestió dels residus de la construcció:
La sol·licitud incorpora l’estudi de gestió de residus on es determina un dipòsit per a la
gestió de runes de 150€.
Cal requerir a l’interessat que acrediti que l’obra disposa d’un contracte per la correcta
gestió de runes amb un gestor de runes autoritzat.
Finalitzada l’obra caldrà aportar el certificat expedit pel gestor autoritzat de runes per tal
d’acreditar la correcta gestió dels residus de la construcció.
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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.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DEL CALENDARI
FISCAL PER A L’EXERCICI 2020 (EXP. 2019/1252).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que l’Ajuntament de l’Aldea té delegat a BASE Gestió d’Ingressos de la Diputació
de Tarragona, la gestió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre Béns
Immobles, l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica, així com la recaptació de
determinades taxes municipals.
Vist que per part de BASE Gestió d’Ingressos s’ha proposat un calendari fiscal per a
l’exercici 2020 respecte els tributs indicats anteriorment, que són de venciment periòdic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències conferides per l’Alcalde mitjançant el Decret 2019/216 de
data 18 de juny.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar el següent calendari fiscal per a l’exercici 2020:
600 - IMP.VEHICLES TRAC. ME

Anual 1

30/03/2020 - 29/05/2020

500 - IBI URBANA Anual Fraccionat 1

27/04/2020 – 29/06/2020

501 - IBI RÚSTICA Anual 1

29/06/2020 - 02/09/2020

010 - IAE Anual 1

27/07/2020 - 30/09/2020

100 - TAXES-PREUS PÚBLICS Anual 1

30/07/2020 - 30/09/2020

503 - BI CARACT ESPECIALS Anual 1

30/07/2020 - 30/09/2020

840 - CONSERV. CEMENTIRI Anual 1

30/07/2020 - 30/09/2020

500 - IBI URBANA Anual Fraccionat 2

31/08/2020 - 30/10/2020

Segon.- Notificar aquest acord a BASE Gestió d’Ingressos i als serveis municipals
adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
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2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE
INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. (EXP.
2019/1255).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament de l’Aldea ha emès una liquidació de l'Impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana amb clau de cobrament núm. 43-184-352-2019-110001987, núm. liquidació 2019/1987 que correspon a un immoble ubicat al C/Pau
Casals, 86 1r 1a E amb referència cadastral 8629205BF9182H0010QY i s’ha detectat
un error en el càlcul d’aquesta plusvàlua.
Atès els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora
de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol
de 2005.
Atès l’article 109 de la Llei 39/2015, en base al qual les Administracions Públiques
podran rectificar d’ofici els errors materials.
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 de l’acord següent:
Primer.- Donar de baixa la liquidació 2019/1987 amb la clau de cobrament núm. 43-184352-2019-11-0001987, corresponent a l’immoble ubicat al C/Pau Casals, 86 1r 1a E
amb referència cadastral 8629205BF9182H0010QY sobre Impost sobre l’Increment de
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per import de 282,13€ a nom de la
Sra. C. P. G..
Segon.- Procedir a emetre una nova liquidació sobre Impost sobre l’Increment de Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), sobre l’immoble ubicat al C/Pau Casals,
86 1r 1a E amb referència cadastral 8629205BF9182H0010QY.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals
adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA
D’ESCOMBRARIES. (EXP. 2019/1256).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la petició de data 15 de novembre de 2019 registre general d’entrada núm.
2019/4424 presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió
d’Ingressos Locals.
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Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol
de 2005.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Donar de baixa el rebut emès a nom de J. V. R., del concepte de taxes de preus
públics, núm. fix T1887 i amb clau de cobrament 431841002018010001479,
corresponent a la taxa d’escombraries de l’immoble ubicat a la Raval de Fesol, s/n de
l’any 2018.
2n.- Emetre una nova liquidació a nom de hereus de J. V. R. del concepte de taxes de
preus públics, núm. fix T1887 i amb clau de cobrament 431841002018010001479,
corresponent a la taxa d’escombraries de l’immoble ubicat a la Raval de Fesol, s/n de
l’any 2018.
3r.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, a l’interessat i als serveis
municipals adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE
MENOR DEL SERVEI D'AUDITORIA DEL COMPLIMENT LEGAL DE L’ÀMBIT DE
CONTRACTACIÓ. NÚM. EXP.: 2019/1260.
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora d’Afers Interns i Institucionals:
“Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’auditoria del compliment legal de
l’àmbit de contractació.
2. Atès el pressupost presentat per la mercantil CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP en
data 19 de novembre de 2019 RE 4474 per un import de 5.000 € 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
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PRIMER. Executar el contracte de serveis, 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: 79212000-3.
- El responsable del contracte serà la Sra. Irene Negre Estorach, Regidora d’Afers
Interns i Institucionals.
- El termini es fixa en tres mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
- El preu del contracte es fixa en 5.000 €, i 1.050 € 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 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 6.050 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 5.000 €, pressupost net, i 1.050 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920/22718 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 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.
2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD D’ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENTS DE LLUMINÀRIES PER AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL.
NÚM. EXP.: 2019/1184.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Esportiva:
“Fets
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1. Justificada la necessitat de contractar el Subministrament de lluminàries per al Camp
de futbol.
2. La Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2019 va aprovar realitzar la
licitació mitjançant procediment obert simplificat sumari, amb un únic criteri
d’adjudicació per a l’oferta econòmicament més avantatjosa, per al
“Subministrament de lluminàries per al camp de futbol municipal”.
3. En data 26 de novembre de 2019 es va publicar al Perfil del Contractant, la licitació
del subministrament esmentat, fixant data de termini el dia 11 de desembre de 2019
per presentar ofertes.
4. En data 12 de desembre de 2019 es va realitzar l’obertura del sobre digital de les
ofertes presentades essent les següents:

EMPRESA
LUXLED
TÉCNICA, S.L.
LUXIFORM
TORTOSA, S.L.

CIF

IMPORT
SENSE IVA

IVA

OFERTA
ECONÒMICA

B55574636

24.323,40 €

5.107,91 €

29.431,31 €

B43894989

23.232,00 €

4.878,72 €

28.110,72 €

5. Atès l’informe de secretaria de data 12 de desembre de 2019 indicant que l’oferta
econòmica més avantatjosa des del punt de vista econòmica la presentada pel
licitador LUXIFORM TORTOSA SL amb un import de 23.232,00 € (sense IVA).
6. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència a
l’aplicació pressupostària 342/62301.
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 de lluminàries al camp de futbol
municipal, de conformitat amb les condicions que consten al plec de clàusules aprovat
per la Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2019.
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 28.110,72 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 23.232,00 €, pressupost net, i 4.878,72 € en concepte d’Impost
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
342/62301 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.
2.2.6.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI
D’INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT CAMP DE FUTBOL. NÚM. EXP.: 2019/1267.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’instal·lació enllumenat camp de
futbol.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil DISSENY LED &
INSTAL.LACIONS, SOCIEDAD LIMITADA, registrat en data 17 de desembre de
2019 amb núm. RE 2019/4851.
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: 45316100-6
El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé
El termini es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de notificació del present
acord.
• El preu del contracte es fixa en 5.016,12 €, i 1.053,39 € 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.
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• 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 6.069,51 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 5.016,12 €, pressupost net, i 1.053,39 € en concepte d’Impost
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
342/62311 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 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.
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ AL
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ PER A
LA CREACIÓ D’UNA ÀREA D’AUTOCARAVANES I D’UN CENTRE D’INFORMACIÓ
TURÍSTICA, AGROBOTIGA I SALA POLIVALENT.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atesa l’Ordre ARP/204/2019, de 20 de novembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu
Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020,
DOGC núm.8009, de 25 de novembre de 2019.
Atesa la Resolució ARP/3281/2019, de 27 de novembre, per la qual es convoquen els
ajuts referenciats en el primer paràgraf, DOGC núm. 8016, de 4 de desembre de 2019.
Atès que l’Ajuntament està interessat en acollir-se a l’esmentada convocatòria per tal de
sol.licitar una subvenció per a la creació d’una àrea d’autocaravanes i d’un centre
d’informació turística, agrobotiga i sala polivalent, d’acord amb l’Avantprojecte
confeccionat per l’arquitecte tècnic Sr. Lluís Rodríguez Pueyo, amb un pressupost
d’execució per contracta de 371.680,19 €
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 2019/216, de 18 de juny.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Sol.licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació una
subvenció per a la creació d’una àrea d’autocaravanes i d’un centre d’informació
turística, agrobotiga i sala polivalent, d’acord amb l’Avantprojecte confeccionat per
l’arquitecte tècnic, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo, amb un pressupost d’execució per
contracta de 371.680,19 €.
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 13:25 hores del dia 19 de desembre de 2019,
de la qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta acta de 29 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

El Secretari Accidental

Xavier Royo i Franch

Joan Rallo Ventura
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