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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 26/18 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 9 DE 
NOVEMBRE 2018. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  9 de novembre de 2018 
  
A L’Aldea, quan són les 12:00 hores, del dia 9 de novembre de 2018, 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, la Secretària Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó  
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretària Accidental 
Estefania Curto i Zapater 
 
No assisteix 
Sr. Albert Borràs i Tafalla 
 
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 LES ACTES CORRESPONENTS A LES SESSI Ó DE DATA 16 
D’OCTUBRE DE 2018 I 31 D’OCTUBRE DE 2018. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació als esborranys de les actes de la sessió ordinària del dia 
16 d’octubre de 2018 i l’acta de la sessió extraordinària de 31 d’octubre de 2018 que 
els hi van ser degudament lliurades. Al no fer-se cap observació, queden aprovades 
per unanimitat els esborranys de referència. 
 
2. PROPOSTA 
 
2.1.- Urbanisme  
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ D’UNA LLIC ÈNCIA D’OBRES 
MAJORS. EXP.: 2018/887. INTERESSADA: S. G. N. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 20 de juliol de 2018 amb 
Registre general d'Entrada 2018/2710: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2018/887    S. G. N. C/Raval de 
Fesol, XX  

Ampliació i 
canvi d’ús 
d’un 
magatzem a 
habitatge 

7.192,97€ 150,00€ 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe del tècnic municipal Jordi Gas Forès de data 6 
de setembre de 2018 i l’informe jurídic de data 29 d’octubre de 2018, els actes 
d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita  són conformes a la vigent 
normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a la Sra. S. G. N. la llicència necessària per a efectuar les obres 
d’ampliació i canvi d’ús d’un magatzem a habitatge al C/Raval de Fesol, XX 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 
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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 7.192,97 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 

BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 149.853,75  x 3,60 % 5.394,73 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 149.853,75  x 1,20 %  1.798,24 €(*)  

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

 

310,00 € 

TOTAL  7.192,97 € 

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

 Descripció m³/Tones  € Quota a 
pagar 

 

 Gestió de residus, per aplicació de 
l’Ordenança Municipal: Gestió dels 
residus de la construcció 

 
Tm 

 
€/Tona 

  

 Residus d’enderroc en rehabilitació - 11,00 
€/Tona 

- €  

 Residus de construcció/rehabilitació 11,93 11,00 
€/Tona 

131,23 €  

 Total Residus   131,23 €  

 Import mínim   150,00€  
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 Total fiança residus a dipositar   150,00 €  

 
SETÈ.- 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.  

• L’atorgament d’aquesta llicència d’obres resta sotmesa a l’execució de les 
obres d’urbanització prèvies o simultànies del vial, per tal que la parcel·la on es pretén 
instaurar l’habitatge reuneixi la condició de solar. 

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

• Deurà aportar full d’estadística d’edificació i habitatge. 
• Deurà aportar assumeix direcció facultativa de les obres, signat i visat de 

l’arquitecte. 
• Deurà donar compliment a les indicacions de l’article 107 de les NNSS 
 

“L’edificació ha d’ajustar-se amb caràcter obligatori a l’alineació de vial en tot el tram 
de parcel·la. 

 
Tots els casos en que quedessin parts de la mitgera vista de les edificacions veïnes 
existents, per raons d’ordenació com canvi de tipologia, preexistències, edificacions 
singulars, etc...,aquesta haurà de revestir-se amb materials d’acabat de façana, 
definits des de projecte arquitectònic i previ a la sol·licitud de llicència d’obres.”  
 

• Abans de l’inici de les obres s’avisarà als Serveis Topogràfics de 
l’Ajuntament per tal de ratificar les alineacions definides segons text refós vigent de 
Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de l’Aldea, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 
l’Aldea en data 30 d’abril de 2010 i aprovat definitivament per la CUTE el 27 de maig 
de 2010 i publicades al DOGC en data 27 de setembre de 2010. 

 
• S’haurà de dipositar a secretaria-intervenció una fiança mínima mitjançant 

aval equivalent al cost d’urbanització: 
 
C urbanització a efectes de garantia mínima =  14.770,50 €. per garantir l’execució simultània 

de les obres d’urbanització i d’edificació. 
 
• L’atorgament d’aquesta llicència s’ha d’entendre salvant el dret de propietat 

i sens perjudicis de tercers. 
 

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 SOBRE DESISTIMENT D’UNA SO L·LICITUD 
D’OBRES MAJORS. EXP. 2018/835. INTERESSAT: UTE BAIX  EBRE-MONTSIÀ 
FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS- ACCIONA SERVICI OS. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
Vista la sol·licitud de data 2 d’agost de 2018 registre general d’entrada núm. 
2018/2877 presentada pel Sr. G. R. B. H. en nom i representació de la UTE Baix Ebre 
Montsià Fomento Construcciones y Contratas Acciona Servicios que sol·licitava 
llicència d’obres majors per un centre de vehicles de recollida de RSU a ubicar a la 
Carretera Tortosa N-235, 78 de l’Aldea. 
 
Atès que en data 17 d’agost de 2018 registre general d’entrada núm. 2018/3038 el Sr. 
Guillem Ramon Boira Herreros en nom i representació de la UTE Baix Ebre Montsià 
Fomento Construcciones y Contratas Acciona Servicios presenta una instància 
indicant que desisteix de la sol·licitud de llicència d’obres majors. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès els articles 94 i 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. I d’altra banda, l’article 84 de la mateixa Llei 
39/2015, d’1 d’octubre el qual estableix que el desistiment és una de les causes que 
posen fi al procediment.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan en base al Decret 47/2015 de 
data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Declarar el desistiment del procediment iniciat pel Sr. G. R. B. H. en nom i 
representació de la UTE Baix Ebre Montsià Fomento Construcciones y Contratas 
Acciona Servicios mitjançant sol·licitud de data 2 d’agost de 2018 registre general 
d’entrada núm. 2018/2877, que sol·licitava llicència d’obres majors per un centre de 
vehicles de recollida de RSU a ubicar a la Carretera Tortosa N-235, 78 de l’Aldea. 
 
2n.- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
3r.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ D’UNA LLIC ÈNCIA D’OBRES 
MENORS. EXP.: 2018/594. INTERESSAT: J. Q. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 25 de maig de 2018 amb 
Registre general d'Entrada 2018/1951: 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  6 

EXP NOM I 
COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2018/594    J. Q. Polígon 9 
parcel·la  
XX 

Manteniment i 
conservació 
magatzem i 
piscina 
existents 

59,20€ 150,00€ 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels 
serveis tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 
12/06/2018, 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. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a J. Q. la llicència necessària per a efectuar les obres de 
manteniment i obres de conservació i una piscina existent al Polígon 9 parcel·la 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, 
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prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la 
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa 
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit 
per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un 
import total de 59,20€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1200,00 x 3,60 % 43,20 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 1200,00 x 1,20 % 14,40 € *  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

59,20 € 

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

 FIANCES     
 Descripció % PEM € Quota a 

pagar  
 

 Gestió de residus, per aplicació de 
l’Ordenança Municipal: Gestió dels 
residus de la construcció 

 
  

 
  

  

 Residus dificultat preveure volum residus 0,15 1200,00 1,80 €  

 Total Residus   1,80 €  

 Import mínim   150,00€  

 Total fiança residus a dipositar   150,00€  

 
SETÈ.- 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. 
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• 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. 

• Només s’admetran obres de manteniment i conservació. En cap cas 
s´admetran obres de millora. 

• S’haurà d’informar al sol·licitant que, de conformitat a l’article 108 del TRLU, 
les obres que s’hi autoritzin no comportaran augment del valor de la 
construcció ni en el cas d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació. 
 

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. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/986. INTERESSADA: A. S. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 28 de setembre de 2018 amb 
Registre d’entrada núm. 2018/3458 per A. S. on comunica les obres consistents en 
elevar mur de tancament fins a 2,00 metres d’alçada ubicada al C/H, 1 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 08/10/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per A. S. on comunica les obres consistents en elevar mur de 
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tancament fins a 2,00 metres d’alçada ubicada al C/H, 1 de l’Aldea i comunicar que per 
part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb 
la seva petició: 
“ 
 

Assumpte:  Elevar mur de tancament fins a 2,00 metres d’alçada 
Expedient:  2018/986    
Sol·licitant:   A. S. 
R.G.E.: 2018/3458 i 2018/3554 
Emplaçament:  Carrer H, 1 
 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 2 d’octubre de 2018 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. 
 

Aquestes obres recauen en un sòl amb la classificació jurídica de Sòl Urbà 
Consolidat, i les obres es realitzaran en sòl amb la qualificació de zona 
extensiva  Clau 2A  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 (art. 89 i següents NSPM), Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de l’Aldea, Text Refós aprovat definitivament per la CUTE el 27 
de maig de 2010 i publicades al DOGC en data 27 de setembre de 2010 i altres 
obrants en aquest Ajuntament. 
 

• 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  i consistents en elevar mur de tancament existent fins a 2,00 metres 
d’alçada, al carrer H, 1 amb els següents condicionants: 
 

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

• L’acabament del mur no podrà superar els dos metres d’alçada. 
• 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. 
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• 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 1.400,00 €. 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.400,00 x 3,60 % 50,40 € 

TOTAL  50,40 € 
 

• Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 19 taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues: 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS APLICABLE m² I 
DIA 

IMPORTS 

TAXA, per aplicació de l’Ordenança 
Fiscal 19 (Art. núm. 6 b) 

*25,00 m. x 5 dies x 0,53 
€/dia 66,25 € 

TOTAL  66,25 € 
 
* 25,00 m. de suport de cavallets. El període compta bilitzat és els dies 10, 11, 15 ,16 i 17 d’octubre 
de 2018. 
 
• Per l’exposat l’informe és FAVORABLE .” 

 
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 50,40€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.400,00 x 3,60 % 50,40 € 

TOTAL  50,40 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
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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. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DESISTIMENT D’UNA LL ICÈNCIA 
AMBIENTAL. EXP. 2018/830. INTERESSAT: UTE BAIX EBRE -MONTSIÀ FOMENTO 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS- ACCIONA SERVICIOS. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
Vista la sol·licitud de data 2 d’agost de 2018 registre general d’entrada núm. 
2018/2876 presentada pel Sr. G. R. B. H. en nom i representació de la UTE Baix Ebre 
Montsià Fomento Construcciones y Contratas Acciona Servicios que sol·licitava 
llicència ambiental per un centre de vehicles de recollida de RSU a ubicar a la 
Carretera Tortosa N-235, 78 de l’Aldea. 
 
Atès que en data 17 d’agost de 2018 registre general d’entrada núm. 2018/3039 el Sr. 
Guillem Ramon Boira Herreros en nom i representació de la UTE Baix Ebre Montsià 
Fomento Construcciones y Contratas Acciona Servicios presenta una instància 
indicant que desisteix de la llicència ambiental. 
 
Vista la sol·licitud de data 1 d’agost de 2018 registre general d’entrada núm. 
2018/2869 presentada pel Sr. Guillem Ramon Boira Herreros en nom i representació 
de la UTE Baix Ebre Montsià Fomento Construcciones y Contratas Acciona Servicios 
que sol·licitava informe previ en matèria d’incendis per un centre de vehicles de 
recollida de RSU a ubicar a la Carretera Tortosa N-235, 78 de l’Aldea. 
 
Atès que en data 17 d’agost de 2018 registre general d’entrada núm. 2018/3040 el Sr. 
Guillem Ramon Boira Herreros en nom i representació de la UTE Baix Ebre Montsià 
Fomento Construcciones y Contratas Acciona Servicios presenta una instància 
indicant que desisteix de la sol·licitud informe previ en matèria d’incendis. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès els articles 94 i 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. I d’altra banda, l’article 84 de la mateixa Llei 
39/2015, d’1 d’octubre el qual estableix que el desistiment és una de les causes que 
posen fi al procediment.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan en base al Decret 47/2015 de 
data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Declarar el desistiment del procediment iniciat pel Sr. G. R. B. H. en nom i 
representació de la UTE Baix Ebre Montsià Fomento Construcciones y Contratas 
Acciona Servicios mitjançant sol·licitud de data 2 d’agost de 2018 registre general 



 
  
 
 
 
 

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

d’entrada núm. 2018/2876, que sol·licitava llicència ambiental per un centre de 
vehicles de recollida de RSU a ubicar a la Carretera Tortosa N-235, 78 de l’Aldea. 
 
2n.- Declarar el desistiment del procediment iniciat pel Sr. G. R. B. H. en nom i 
representació de la UTE Baix Ebre Montsià Fomento Construcciones y Contratas 
Acciona Servicios mitjançant sol·licitud de data 1 d’agost de 2018 registre general 
d’entrada núm. 2018/2869, que sol·licitava informe previ en matèria d’incendis per un 
centre de vehicles de recollida de RSU a ubicar a la Carretera Tortosa N-235, 78 de 
l’Aldea. 
 
3r- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
4rt.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DESISTIMENT D’UNA SO L·LICITUD 
D’OBRES MAJORS. EXP. 2018/1022. INTERESSAT: UTE BAI X EBRE-MONTSIÀ 
FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS- ACCIONA SERVICI OS. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
Vista la sol·licitud de data 24 d’agost de 2018 registre general d’entrada núm. 
2018/3082 presentada pel Sr. G. R. B. H. en nom i representació de la UTE Baix Ebre 
Montsià Fomento Construcciones y Contratas Acciona Servicios que sol·licitava 
llicència d’obres majors per un centre de vehicles de recollida de RSU a ubicar a la 
Carretera Tortosa N-235, 78 de l’Aldea. 
 
Atès que en data 3 de setembre de 2018 registre general d’entrada núm. 2018/3163 el 
Sr. G. R. B. H. en nom i representació de la UTE Baix Ebre Montsià Fomento 
Construcciones y Contratas Acciona Servicios presenta una instància indicant que 
desisteix de la sol·licitud de llicència d’obres majors. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès els articles 94 i 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. I d’altra banda, l’article 84 de la mateixa Llei 
39/2015, d’1 d’octubre el qual estableix que el desistiment és una de les causes que 
posen fi al procediment.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan en base al Decret 47/2015 de 
data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Declarar el desistiment del procediment iniciat pel Sr. G. R. B. H. en nom i 
representació de la UTE Baix Ebre Montsià Fomento Construcciones y Contratas 
Acciona Servicios mitjançant sol·licitud de data 24 d’agost de 2018 registre general 
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d’entrada núm. 2018/3082, que sol·licitava llicència d’obres majors per un centre de 
vehicles de recollida de RSU a ubicar a la Carretera Tortosa N-235, 78 de l’Aldea. 
 
2n.- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
3r.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DESISTIMENT D’UNA LL ICÈNCIA 
AMBIENTAL. EXP. 2018/1023. INTERESSAT: UTE BAIX EBR E-MONTSIÀ 
FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS- ACCIONA SERVICI OS. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
Vista la sol·licitud de data 27 d’agost de 2018 registre general d’entrada núm. 
2018/3096 presentada pel Sr. G. R. B. H. en nom i representació de la UTE Baix Ebre 
Montsià Fomento Construcciones y Contratas Acciona Servicios que sol·licitava 
llicència ambiental per un centre de vehicles de recollida de RSU a ubicar a la 
Carretera Tortosa N-235, 78 de l’Aldea. 
 
Atès que en data 3 de setembre de 2018 registre general d’entrada núm. 2018/3163 el 
Sr. G. R. B. H. en nom i representació de la UTE Baix Ebre Montsià Fomento 
Construcciones y Contratas Acciona Servicios presenta una instància indicant que 
desisteix de la llicència ambiental. 
 
Vista la sol·licitud de data 27 d’agost de 2018 registre general d’entrada núm. 
2018/3097 presentada pel Sr. G. R. B. H. en nom i representació de la UTE Baix Ebre 
Montsià Fomento Construcciones y Contratas Acciona Servicios que sol·licitava 
informe previ en matèria d’incendis per un centre de vehicles de recollida de RSU a 
ubicar a la Carretera Tortosa N-235, 78 de l’Aldea. 
 
Atès que en data 3 de setembre de 2018 registre general d’entrada núm. 2018/3163 el 
Sr. G. R. B. H. en nom i representació de la UTE Baix Ebre Montsià Fomento 
Construcciones y Contratas Acciona Servicios presenta una instància indicant que 
desisteix de la sol·licitud informe previ en matèria d’incendis. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès els articles 94 i 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. I d’altra banda, l’article 84 de la mateixa Llei 
39/2015, d’1 d’octubre el qual estableix que el desistiment és una de les causes que 
posen fi al procediment.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan en base al Decret 47/2015 de 
data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
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1r.- Declarar el desistiment del procediment iniciat pel Sr. G. R. B. H. en nom i 
representació de la UTE Baix Ebre Montsià Fomento Construcciones y Contratas 
Acciona Servicios mitjançant sol·licitud de data 27 d’agost de 2018 registre general 
d’entrada núm. 2018/3096, que sol·licitava llicència ambiental per un centre de 
vehicles de recollida de RSU a ubicar a la Carretera Tortosa N-235, 78 de l’Aldea. 
 
2n.- Declarar el desistiment del procediment iniciat pel Sr. G. R. B. H. en nom i 
representació de la UTE Baix Ebre Montsià Fomento Construcciones y Contratas 
Acciona Servicios mitjançant sol·licitud de data 27 d’agost de 2018 registre general 
d’entrada núm. 2018/3097, que sol·licitava informe previ en matèria d’incendis per un 
centre de vehicles de recollida de RSU a ubicar a la Carretera Tortosa N-235, 78 de 
l’Aldea. 
 
3r- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
4rt.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DESISTIMENT D’UNA SO L·LICITUD 
D’OBRES MENORS. EXP. 2018/601. INTERESSADA: A. A. P . 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
Vista la sol·licitud presentada per la senyora A. A. P., en data 5 d’abril de 2018 registre 
general d’entrada núm. 2018/1244, referent a la petició d’una llicència d’obra menor 
ubicada al polígon 13 parcel·la XX, d’aquest municipi. 
 
Atès que en data 8 de juny de 2018 registre general de sortida núm. 2018/1611, es va 
notificar que mancava documentació complementària i que si en el termini de 10 dies 
no es presentava la documentació requerida, es consideraria que desistia de la seva 
petició. 
 
Atès que ha transcorregut el termini concedit i la interessada no ha presentat la 
documentació requerida. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el que disposen els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 

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.- Declarar l’arxiu de l’expedient d’obres núm. 2018/601 referent a la sol·licitud 
d’una llicència d’obra menor ubicada al polígon 13 parcel·la XX, presentada per la 
senyora A. A. P., per desistiment de la persona interessada. 
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SEGON.- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.9.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/995.    
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol.licitud presentada en aquest Ajuntament en data 25 de setembre de 2018 
amb Registre d’entrada núm. 2018/3428 per J. C. R. on comunica les obres 
consistents en tancament de parcel.la amb tanca galvanitzada de simple torsió al 
carrer Montblanc, XX,  de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 29 d’octubre de 
2018, els actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent 
normativa urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per J. C. R. on comunica les obres consistents en tancament de 
parcel.la en tanca galvanitzada de simple torsió al carrer Montblanc, XX, de l’Aldea i 
comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe 
de conformitat amb la seva petició: 
 
 
Assumpte:   Comunicació prèvia de les obres consistents en 

tancament de parcel.la en tanca galvanitzada de simple 
torsió. 

Sol·licitant:     J. C. R. 
Data registre entrada:  25 de setembre de 2018 
Emplaçament:     
 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 5 d’octubre de 2018 i el que disposa l’art. 74.1 del 
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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. 
 
• 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.  

• 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 Carrer Montblanc, XX, i consistents en tancament de parcel.la en 
tanca galvanitzada de simple torsió, amb els següents condicionants: 
 

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

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

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

• 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. 

• Deurà donar compliment a les indicacions de l’article 106 de les NNSS. 
“L’edificació ha d’ajustar-se amb caràcter obligatori a l’alineació de vial en 
tot el tram de parcel.la”. 
Abans de l’inici de les obres s’avisarà als Serveis Topogràfics de 
l’Ajuntament per tal de ratificar les alineacions definides segons text refós 
vigent de Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de l’Aldea, aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament de l’Aldea en data 30 d’abril de 2010 i aprovat 
definitivament per la CUTE el 27 de maig de 2010 i publicades al DOGC en 
data 27 de setembre de 2010. 
 

• 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 630,00 €. 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  17 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

630,00 x 3,60 % 22,68 € 

TOTAL  22,68 € 
 

• Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 
 

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
 
Segueix data i signatura”. 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la 
validesa dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.  
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost 
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 22,68 € amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

630,00 x 3,60 % 22,68 € 

TOTAL  22,68 € 
 
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. 
 
2.2.- Alcaldia 
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS D’ESCOM BRARIES I 
EMISSIÓ DE NOVES LIQUIDACIONS. (BASE REG. ENTRADA 2 018/2860 – EXP. 
2018/899). 
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2018/2860 
de data 1 d'agost de 2018 on es posa de manifest que en relació a determinats rebuts 
emesos per la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble del C Pau Casals, XX 
de l’Aldea hi ha una titularitat errònia (ref. Cadastral 8730803BF9183BXXXXGO). 
 
Atès que el rebut emès erròniament és el que porta el núm. fix 184100002668 de 
l’anualitat 2014 de la taxa d’escombraries. 
  
Atès que el rebut de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència 
cadastral 8730803BF9183BXXXXGO no prescrit ha d’emetre’s a nom de J. A. M. C. 
amb DOI XXXXX434N i domicili al C Pau Casals XX de l’Aldea CP 43896. 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Donar de baixa el rebut emès a nom del BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, del C 
Pau Casals, XX núm. fix 184100002668 de l’anualitat 2014 de la taxa d’escombraries 
municipal. 
 
2.- Que s’emeti nova liquidació, únicament pels exercicis no prescrits, de la taxa 
d’escombraries corresponents a l’immoble del C Pau Casals, XX, a nom de J. A. M. C. 
amb DOI XXXXX434N i domicili al C Pau Casals XX de l’Aldea CP 43896. 
 
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries, a BANCO 
POPULAR ESPAÑOL SA i a Juan Andrés Martín de la Cruz.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS D’ESCOM BRARIES I 
EMISSIÓ DE NOVES LIQUIDACIONS. (BASE REG. ENTRADA 2 018/2861 – EXP. 
2018/897). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2018/2861 
de data 1 d'agost de 2018 on es posa de manifest que en relació a determinats rebuts 
emesos per la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble del C Pau Casals, XX 
de l’Aldea hi ha una titularitat errònia (ref. Cadastral 8730803BF9183BXXXXGO). 
 
Atès que el rebut emès erròniament és el que porta el núm. fix 184100002668 de 
l’anualitat 2013 de la taxa d’escombraries.  
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Atès que el rebut de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència 
cadastral 8730803BF9183BXXXXGO no prescrit ha d’emetre’s a nom de J. A. M. C 
amb DOI XXXXX434N i domicili al C Pau Casals XX de l’Aldea CP 43896. 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Donar de baixa el rebut emès a nom del BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, del C 
Pau Casals, XX núm. fix 184100002668 de l’anualitat 2013 de la taxa d’escombraries 
municipal. 
 
2.- Que s’emeti nova liquidació, únicament pels exercicis no prescrits, de la taxa 
d’escombraries corresponents a l’immoble del C Pau Casals, XX, a nom de J. A. M. C 
amb DOI XXXXX434N i domicili al C Pau Casals XX de l’Aldea CP 43896. 
 
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries, a BANCO 
POPULAR ESPAÑOL SA i a J. A. M. C.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS D’ESCOM BRARIES I 
EMISSIÓ DE NOVES LIQUIDACIONS. (BASE REG. ENTRADA 2 018/2859 – EXP. 
2018/900). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2018/2859 
de data 1 d'agost de 2018 on es posa de manifest que en relació a determinats rebuts 
emesos per la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble del C Pau Casals, XX 
de l’Aldea hi ha una titularitat errònia (ref. Cadastral 8730803BF9183BXXXXGO). 
 
Atès que el rebut emès erròniament és el que porta el núm. fix 184100002668 de 
l’anualitat 2015 de la taxa d’escombraries.  
 
Atès que el rebut de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència 
cadastral 8730803BF9183BXXXXGO no prescrit ha d’emetre’s a nom de J. A. M. C 
amb DOI XXXXX434N i domicili al C Pau Casals XX de l’Aldea CP 43896. 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
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1.- Donar de baixa el rebut emès a nom del BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, del C 
Pau Casals, 65 núm. fix 184100002668 de l’anualitat 2015 de la taxa d’escombraries 
municipal. 
 
2.- Que s’emeti nova liquidació, únicament pels exercicis no prescrits, de la taxa 
d’escombraries corresponents a l’immoble del C Pau Casals, XX, a nom de J. A. M. C 
amb DOI XXXXX434N i domicili al C Pau Casals XX de l’Aldea CP 43896. 
 
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries, a BANCO 
POPULAR ESPAÑOL SA i a J. A. M. C.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS D’ESCOM BRARIES I 
EMISSIÓ DE NOVES LIQUIDACIONS. (BASE REG. ENTRADA 2 018/2858 – EXP. 
2018/901). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2018/2858 
de data 1 d'agost de 2018 on es posa de manifest que en relació a determinats rebuts 
emesos per la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble del C Pau Casals, 65 de 
l’Aldea hi ha una titularitat errònia (ref. Cadastral 8730803BF9183BXXXXGO). 
 
Atès que el rebut emès erròniament és el que porta el núm. fix 184100002668 de 
l’anualitat 2016 de la taxa d’escombraries.  
 
Atès que el rebut de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència 
cadastral 8730803BF9183BXXXXGO no prescrit ha d’emetre’s a nom de J. A. M. C 
amb DOI XXXXX434N i domicili al C Pau Casals XX de l’Aldea CP 43896. 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Donar de baixa el rebut emès a nom del BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, del C 
Pau Casals, 65 núm. fix 184100002668 de l’anualitat 2016 de la taxa d’escombraries 
municipal. 
 
2.- Que s’emeti nova liquidació, únicament pels exercicis no prescrits, de la taxa 
d’escombraries corresponents a l’immoble del C Pau Casals, XX, a nom de J. A. M. C 
amb DOI 39898434N i domicili al C Pau Casals XX de l’Aldea CP 43896. 
 
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries, a BANCO 
POPULAR ESPAÑOL SA i a J. A. M. C.” 
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APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D’ UN SUBVENCIÓ A 
FAVOR DEL  PATRONAT DE L’ERMITA DE LA MARE DE DÉU. (2018/1074). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició presentada en data 2 de novembre de 2018 pel Sr. E. F. M. amb RGE 
3887/2018 referent a la concessió d’una subvenció municipal per import de 3.800 € 
destinada al finançament de les despeses de manteniment del patrimoni històric-
arquitectònic de l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea així com altres activitats de caire 
lúdic-social desplegades pel Patronat de l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea  i 
corresponents a l’any 2018. 
 
Atès que en el pressupost municipal 2018 hi figura una subvenció nominativa a 
l’aplicació 231/48001 per import de 3.800 € en benefici del Patronat de la Mare de Déu 
de l’Aldea. 
 
Atès el punt 35.10 de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Vista la documentació justificativa aportada pel Sr. J. B. B. en representació del 
Patronat de l’Ermita de la Mare de Déu. 
 
Vist l’informe favorable emès per secretaria – intervenció de data 5 de novembre de 
2018 respecte la sol·licitud formulada amb RGE 3887/18 i que consta incorporat a 
l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) 
• RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la LGS. 

 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Concedir al Patronat de l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea - Bisbat de 
Tortosa, amb NIF R4300002E, una subvenció per import de 3.800 € destinada al 
finançament de les despeses de manteniment del patrimoni històric-arquitectònic de 
l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea així com altres activitats de caire lúdic-social  
desplegades pel Patronat de l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea i corresponents a 
l’any 2018. 
 
SEGON.- Aprovar la documentació presentada pel Patronat de l’Ermita de la Mare de 
Déu de l’Aldea - Bisbat de Tortosa, amb NIF R4300002E, amb la finalitat de justificar la 
realització de la despesa finançada amb aquesta subvenció. 
 
TERCER.- Aplicar aquesta despesa en càrrec a l’aplicació 231/48001 del pressupost 
2018. 
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QUART.- Procedir al pagament de la subvenció indicada. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al servei municipal d’intervenció i al Patronat de 
l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea, així com al Bisbat de Tortosa.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS DE PLUS VÀLUA I EMISSIÓ 
DE NOVES LIQUIDACIONS. (REGISTRE D'ENTRADA 2018-381 0 - EXP 2018/1060)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista l’entrada 2018/3810 de data 26 d’octubre de 2018 on es posa de manifest que 
els rebuts emesos per l’impost de l’increment de valor dels terrenys urbans no es van 
calcular correctament donada la informació nova aportada amb la instància referent a 
la renúncia a l’usufructe per part de la Sra. M. N. B. F. (document que consta 
incorporat a l’expedient), rebuts amb clau de domiciliació: 
 

• 43184-352/201803001823 
• 43184-352/201803001825 
• 43184-352/201803001824 

 
Atès que s’ha emès un nou càlcul de l’impost de l’increment de valor dels terrenys 
urbans tenint en compte la renúncia de l’usufructe per part de la Sra. M. N. B. F.. 
(càrrec 43-184-352-2018-5 que consta d’un total de 2 liquidacions tancades i  s’inicia 
amb la clau de plusvàlua 43-184-352-8330706BF9183A0001GM-2018-1842 
transmetent J. L. P. M., import de 151,69€ i es tanca amb la clau 43-184-352-
8330706BF9183A0001GM-2018-1843 transmetent J. L. P. M., import de 151,69€ i 
amb un import total les 2 plusvàlues de 303,38 €) 
 
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. 
 
Vist l’informe jurídic dels serveis jurídics de la Diputació de Tarragona – Base Gestió 
d’Ingressos de data 16 de juliol de 2018, que transcrit literalment diu: 
 
“Sol·licitat per l’ajuntament informe sobre la possibilitat de liquidar l’Impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana per la transmissió d’un immoble ubicat en el municipi 
hem d’indicar: 
 
ANTECEDENTS DE FET: 
 
- La sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, determinava la 
inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant 
TRLRHL), però sols en els supòsits en que no s’hagi produït un increment de valor. 
 
- La pròpia sentència determina que no és funció del propi Tribunal Constitucional determinar 
en quins supòsits s’ha produït el increment de valor, i que, en aquest sentit, correspon al 
legislador estatal determinar en quins supòsits es produeix la infracció de l’article 31 de la 
Constitució espanyola, i, per tant, no són supòsit sotmesos a tributació per l’impost. 
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- Aquesta sentència del Tribunal Constitucional havia generat una tendència maximalista en la 
interpretació de la mateixa per part dels Jutjats Contenciosos administratius i per part del 
Tribunals Superiors de Justícia de l’Estat Espanyol, entre ells el de Catalunya, que 
determinaven que com els esmentats articles havien estat exclosos del sistema tributari local, 
els ajuntaments no podien liquidar l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana en cap supòsit. 
 
- Davant aquesta situació d’indefinició, i a l’espera de la modificació legal del Text refós de la 
llei reguladora de les hisendes locals, molts ajuntaments no liquidaven l’impost, a fi d’evitar 
situacions de fermesa de les resolucions administratives i judicials i poder incórrer en situacions 
de perjudici econòmic a les hisendes públiques. 
 
- La sentència del Tribunal Constitucional també va provocar que els contribuents que havien 
satisfet l’import de les liquidacions amb anterioritat a la sentència sol·licitessin la devolució dels 
imports satisfets. 
 
- En data 9 de juliol de 2018 el Tribunal Suprem, en la sentència 1163/2018, ha dictat la 
interpretació en interès de llei que determina els criteris que han de seguir els ens locals per 
poder liquidar l’esmentat tribut. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
- En la determinació de les situacions en que procedeix la devolució d’ingressos indeguts, el 
procediment administratiu aplicable per la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, de Procediment  
administratiu comú de les Administracions Públiques determina que els actes administratius 
adquireixen fermesa transcorregut el termini d’un mes des de que van ser dictats. En aquest 
sentit, els ajuntaments que havien optat per la modalitat de liquidació tributària, si la petició de 
devolució d’ingressos es formula amb posterioritat a aquest termini s’havia de procedir a 
declarar la inadmissió de la petició, atès la seva extemporaneïtat. 
 
- Per altra part, els ajuntaments que havien optat per la modalitat d’autoliquidació, l’article 120 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària determina la possibilitat que els 
subjectes passius puguin presentar una rectificació de l’esmentada autoliquidació en el termini 
de prescripció, contemplat en l’article 66 de la Llei General Tributària, és a dir, en quatre anys. 
Per tant, en aquests casos les peticions de devolució d’ingressos indeguts podran ser 
susceptibles de revisió d’acord amb l’establert en la sentència del Tribunal Suprem núm. 
1163/2018 de 9 de juliol. 
 
- La Sentència del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018 determina diferents aspectes claus, 
en tant no es modifiqui l’establert en el TRLRHL. En primer lloc determina que la interpretació 
de la sentència del Tribunal Constitucional, efectuada pels Jutjats contenciosos administratius i 
pels respectius Tribunals Superiors de Justícia, en la majoria de supòsits, ha estat errònia, ja 
que aquella sentència només exclou de tributació els supòsits que no es produeix el fet 
imposable d’increment de valor dels terrenys, però sí deixa sotmesa a tributació quan existeix 
aquest increment. Per tant, els ajuntaments poden liquidar l’impost i, posteriorment, serà 
l’obligat tributari qui haurà d’acreditar la manca de l’esmentat increment de valor. 
 
- A més, determina aquesta sentència que, d’acord amb els principis establerts en els articles 
105 i successius de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, la càrrega de la 
inexistència d’aquest increment de valor s’ha de provar per part del subjecte passiu afectat, de 
forma que aquest podrà aportar les corresponent proves que determinin la inexistència 
d’increment de valor. 
 
- El TS determina que aquesta prova podrà ser contrarestada pels ens locals, els quals podran 
acreditar que, efectivament, hagi existit aquest increment de valor. La discrepància entre totes 
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dues valoracions es resoldrà en l’àmbit administratiu i, posteriorment, per la via contenciosa 
administrativa. 
 
- El TS determina que els mitjans de prova podran ser i) l’escriptura pública, acreditant el preu 
de compra i el de transmissió de l’immoble; ii) una taxació pericial que acrediti quin preu tenia 
l’immoble en el moment de l’adquisició i en el moment de la transmissió; iii) qualsevol altre 
mitjà, reconegut en dret, i que permeti valorar els preus d’adquisició i transmissió. Per tant, 
aquest seran els elements probatoris que acreditin la manca d’increment de valors dels 
immobles. 
 
- Si es produeix l’increment de valor, l’ajuntament podrà liquidar d’acord amb la fórmula de 
càlcul establerta en el TRLRHL i la corresponent Ordenança fiscal, ja que aquesta fórmula sols 
s’ha reconegut la seva nul·litat total en els supòsits de manca d’increment de valors dels 
terrenys, sent reconeguda la seva validesa en els casos d’increments de valor. 
 
Per tot l’exposat, considerem 
 
a) L’ajuntament ha d’emetre la corresponent liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, en els supòsits que tingui constància que existeix un 
increment de valor dels terrenys entre el iter temporal de l’adquisició i la transmissió. 
 
b) Si s’impugna la present liquidació per manca d’increment de valor, el recurrent haurà 
d’aportar les corresponents escriptures públiques que acreditin el preu d’adquisició i el de 
transmissió. També s’admetran taxacions pericials, decrets judicials que determinin el preu de 
remat de transmissió, fulls de valoració d’expropiacions, ..., és a dir, documents reconeguts en 
dret per donar per certa aquesta valoració d’adquisició. 
 
c) L’ajuntament tindrà la possibilitat de valorar de forma contradictòria aquests documents 
aportats, d’acord amb les valoracions dels tècnics municipals. De la mateixa manera que, si 
l’immoble des de la seva adquisició, ha sofert alteracions físiques (enderrocs, noves alçades de 
l’immoble, segregacions, ...), serà el tècnic municipal qui haurà de determinar si les proves 
aportades pel contribuent s’ajusten a la realitat urbanística per considerar la inexistència del fet 
imposable. En cas de dubte recomanem desestimar i esperar si es recorre en via processal 
perquè sigui el jutge si hi ha o no increment de valor. 
 
En el supòsit que no es produeixi el fet imposable per pèrdua de valor del sòl, l’ajuntament 
tancarà el corresponent expedient i notificarà al declarant amb els següents termes: “atès no 
s’ha produït el fet imposable, li comuniquem que aquest ajuntament ha procedit a tancar 
l’expedient per la transmissió de l’immoble, del qual ens ha presentat la corresponent 
declaració”. 
 
d) Si s’impugna la present liquidació per desacord en la fórmula de càlcul, s’haurà de 
considerar que el recurrent està d’acord amb l’existència del fet imposable i, per tant, s’haurà 
de desestimar el recurs interposat. 
 
e) Si es sol·licita devolució d’ingressos indeguts, s’haurà de comprovar si l’exigència del tribut 
va ser per liquidació o autoliquidació, de forma que si va ser realitzada per liquidació i han 
transcorregut més d’un mes des de la seva notificació o pagament i no s’havia interposat recurs 
de reposició, cal considerar l’acte com a ferm i consentit pel deutor, de forma que s’ha de 
inadmetre per extemporaneïtat . 
 
f) Si la devolució d’ingressos indeguts és contra una autoliquidació, s’haurà de comprovar els 
elements de fons de la qüestió, requerint l’aportació de la corresponent prova d’inexistència de 
fet imposable per part del contribuent, analitzant si existeix aquest increment de valor, d’acord 
amb les premisses establertes en l’apartat b) d’aquestes conclusions. 
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g) La manca de plusvàlua entre l’adquisició i la transmissió representarà el reconeixement de 
declaració de nul·litat en la exigència de l’impost, la baixa del rebut i, si s’escau, la 
corresponent devolució d’ingressos indeguts als contribuents. Es opinió de qui subscriu el 
present informe i que sotmet, gustosament, a qualsevol altra opinió millor fonamentada en 
dret.” 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Donar de baixa els rebuts en clau de domiciliació per emissió de nou càlcul d’acord 
l’exposat anteriorment: 
 

• 43184-352/201803001823 
• 43184-352/201803001825 
• 43184-352/201803001824 

 
2n.- Aprovar la relació número 5/2018 de liquidacions practicades en relació a l’Impost 
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta 
d’un total de 2 liquidacions tancades i  s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
8330706BF9183A0001GM-2018-1842 transmetent J. L. P. M., import de 151,69€ i es 
tanca amb la clau 43-184-352-8330706BF9183A0001GM-2018-1843 transmetent J. L. 
P. M., import de 151,69€ i amb un import total les 2 plusvàlues de 303,38 €) 
 
3r.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE ME NOR PER AL 
SUBMINISTRAMENT DE 4 PORXOS DE FUSTA PER A LA  PLAÇ A POMPILIO. 
NÚM. EXP.: 2018/1026. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“En data 2 d’octubre de 2018 amb R.E 2018/3498 en SALVADOR GOMEZ 
CASANOVA va presentar un pressupost per import de 4.800,00 euros (IVA exclòs) per 
al subministrament de 4 porxos de fusta amb teulada de borró per a la Plaça Pompilio. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat 
amb SALVADOR GOMEZ CASANOVA contractacions menors amb càrrec al 
pressupost municipal 2018, que aïlladament o conjuntament, incorporant la 
contractació projectada ascendeixin a 15.000 €, tot tenint en compte la interpretació 
efectuada per la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 
41/2017 i 42/2017 en relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 1532/61001 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
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Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de SALVADOR GOMEZ CASANOVA del contracte 
menor de subministrament de 4 porxos de fusta amb teulada de borró per a la Plaça 
Pompilio per un import de 4.800,00 euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 
5.808,00 euros, segons pressupost presentat en data 2 d’octubre de 2018 amb R.E 
2018/3498. 
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 5.808,00 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1532/61001. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN CONVE NI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA I L’AJUNTAMENT 
DE L’ALDEA PER AL MANTENIMENT DEL SERVEI DE CÀRITAS  PARROQUIAL 
L’ALDEA 2018.  
 
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora Benestar Social: 
 
“Vist el text del conveni de col·laboració per al manteniment del servei de Càritas 
Parroquial  l’Aldea  d’atenció a les persones més necessitades per l'exercici 2018 que 
proposa la Regidoria de Benestar Social, i que s’ha de signar entre l’entitat CARITAS 
DIOCESANA DE TORTOSA  i aquest Ajuntament. 
 
Atès que en el pressupost municipal 2018 hi figura una subvenció nominativa a favor 
d’aquesta entitat per un import de 6.000 euros a l’aplicació pressupostaria 231/48004. 
 
Atès el previst a l’art. 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, així com l’art. 66 del RD 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament que desenvolupa el text legal mencionat anteriorment. 
 
Atès l’informe de secretaria-intervenció de data 6 de novembre de 2018 emès al 
respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre  l’entitat CARITAS DIOCESANA 
DE TORTOSA i l’Ajuntament de l’Aldea per al manteniment del servei de Càritas 
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Parroquial  l’Aldea  d’atenció a les persones més necessitades per l'exercici 2018, quin 
text és el següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS DIOCESANA D E TORTOSA I 
L'AJUNTAMENT DE L’ALDEA PER AL MANTENIMENT DEL SERV EI DE CÀRITAS 
PARROQUIAL  L’ALDEA  D’ATENCIÓ A LES PERSONES MÉS N ECESSITADES 
PER L'EXERCICI 2018 
 
L’Aldea, a......... de ......... de 2018 
 
REUNITS 
 
D'una banda, l'Il·lm. Sr.  Daniel Andreu i Falcó, com a alcalde - president de l' 
Ajuntament de l’Aldea (en endavant Ajuntament), en ús de les seves competències. 
 
D'altra banda, el Sr. Roberto Trias del Romero amb NIF XXXXX154-A, Director de 
Càritas Parroquial de l’Aldea (en endavant Càritas Parroquial) com a representant de 
CARITAS DIOCESANA DE TORTOSA, amb CIF R4300122A, segons delegació que 
s’acredita documental mitjançant......................... 
 
Actuen en nom i representació de les institucions respectives, degudament facultats 
per a aquest acte, reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària, i  
 
EXPOSEN 
 
• Que Càritas Diocesana de Tortosa exerceix la seva activitat caritativa i social a través 

de les diferents  Càritas Parroquials i Interparroquials de la Diòcesis i en el cas que 
ens ocupa a través de Càritas Parroquial de l’Aldea.  

• Que Càritas Parroquial acompanya i dona suport a persones amb situació o risc 
d’exclusió social al municipi de l’Aldea . 

• Que és interès de l'Ajuntament donar suport econòmic a la iniciativa de Càritas 
Parroquial  i per a la qual ha sol·licitat ajut econòmic a l'Ajuntament  

• D'acord amb aquestes manifestacions, les dues parts decideixen subscriure el 
següent pacte, amb subjecció a les següents. 

 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Càritas Parroquial prestarà els seus serveis  a les instal·lacions ubicades a 
Carrer de l'Església, 40, 43896 de l'Aldea. 
 
Segona.- Càritas Parroquial i l'Ajuntament es comprometen a fer un seguiment dels 
recursos acordats a fi de corregir i millorar els serveis que creguin oportuns.  
 
Tercera.- Càritas Parroquial mantindrà coordinacions mensuals amb els responsables 
dels serveis socials municipals per tal que aquests puguin fer un seguiment acurat dels 
usuaris derivats i del desenvolupament dels serveis subvencionats.  
 
Quarta.- En el moment de sol·licitar l’ajut, Càritas presentarà declaració responsable de 
trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. La declaració la realitza de conformitat amb l'article 24.7 del RD887/2206, de 21 
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de juliol, el qual desenvolupa la llei General de Subvencions, i donat el seu caràcter 
d'entitat sense ànim de lucre.     
 
Cinquena.- L'Ajuntament abonarà a Càritas Parroquial la quantitat de 6.000 € per 
l'exercici 2018 amb càrrec a la partida 231/48004, prèvia consignació pressupostària, les 
quals es faran efectives mitjançant transferència bancària al dipòsit d'estalvi ES52 2100 
0626 1402 0020 1166  de Càritas Parroquial.  
 
Sisena.- La subvenció municipal es farà efectiva un cop CÀRITAS hagi justificat 
mitjançant factures emeses reglamentàriament l’import de la subvenció que s’ha 
concedit, la qual cosa podrà efectuar-se fins el dia 31 de gener de 2019. 
  
Tor i això és possible que l’Ajuntament de l’Aldea aboni a Càritas Parroquial l’import 
del 100% de l’ajuda un cop signat el conveni, si el beneficiari està en disposició de 
poder justificar el 100% de l’import de la subvenció concedida  
 
Per tal de justificar que la despesa ha estat realitzada i pagada i en base a l'objecte 
d'aquest conveni, l'entitat realitzarà aquesta justificació mitjançant la presentació d'un 
compte justificatiu en el seu cas semestral, respectant el termini anteriorment descrit, ( 
annexos 1 i 2, article 72 de la RLLGS) on hi constaran: 
 

• Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 
aquesta subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

• Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, la qual 
contindrà: 
a) Relació classificada de les despeses de l'activitat amb identificació del 
proveïdor, del document, de l'import, de la data d'emissió i de la data del 
pagament. 
b) Les factures o qualsevol altre document amb validesa jurídica, incorporats al 
paràgraf anterior, que permeti acreditar el compliment de l'objecte del programa 
i el seu pagament. 
c) Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin pogut participar 
en el finançament del servei 
 

Setena.- L'import resultant de la justificació no podrà ser inferior a l'import concedit. En 
cas que l'import justificat sigui inferior a l'import concedit, l’import de la subvenció es 
rebaixarà amb la mateixa quantitat.  
 
Vuitena- Aquesta subvenció municipal és compatible amb qualsevol altra que rebi 
l'entitat per al mateix projecte, sempre i quant, la suma total de les mateixes no superi 
el 100% de l'import total del projecte subvencionat. 
 
Novena.- L’abast temporal d’aquest conveni es preveu per l’exercici 2018.  
 
Desena.- Serà causa de resolució l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts, 
amb denúncia prèvia d’una de les parts. Per iniciativa de qualsevol de les parts 
signants, i de comú acord, podrà efectuar-se si escau, la denúncia total o parcial d’allò 
pactat, amb un mes d’antelació a l'acabament de l'acord. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document per duplicat i a un 
sol efecte, al municipi i en la data indicats a l’encapçalament. 
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PER L' AJUNTAMENT   PER CÀRITAS DIOCESANA DE 
TORTOSA 
      
...............................                                 
Alcalde – President   Director Càritas Parroquial de l’Aldea  
 
     LA SECRETÀRIA MUNICIPAL” 
 
SEGON.- Imputar la despesa derivada d’aquest conveni a l’aplicació pressupostària 
231/48004. 
 
TERCER.- Publicar al portal de la transparència el text d’aquest conveni, un cop 
signat. la concessió d’aquesta subvenció municipal. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA, així com a 
Càritas Parroquial l’Aldea.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DEL  CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EB RE I 
L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA PER GARANTIR EL TRANSPORT D 'ALUMNES 
D'ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI PER AL CURS ESCOLAR 20 18/2019. EXP. 
2018/1082. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la Regidoria de Benestar Social: 
 
“En data 30 d’octubre de 2018 el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a 
l’Ajuntament de L’Aldea, l’acord adoptat pel Ple d’aquesta Corporació en data 26 
d’octubre de 2018 referent a l’aprovació del text del conveni de col·laboració entre el 
CCBE i els ajuntaments que s’hi acullin per tal de garantir el servei de transport 
d’alumnes d’ensenyament postobligatori de la comarca per al curs 2018/2019. 
 
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels 
interessos del municipi, ja que facilita el transport escolar dels alumnes de L’Aldea 
d’ensenyament postobligatori a altres municipis de la comarca. 
 
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de 
3.186,00 euros. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de L’Aldea per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament 
postobligatori per al curs escolar 2018/2019, en els termes que consta incorporat a 
l’expedient. 
 
2n.- Aplicar la despesa derivada d’aquest conveni en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 942/46500. 
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3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents. 
 
4t.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de L’Aldea, Sr. Daniel Andreu i Falcó, perquè 
signi qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
5è.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.10.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UNA SOL·LICITU D DE RENOVACIÓ 
DE TARJETA D'ARMES DE 4A CATEGORÍA. INTERESSAT: J. J. G. G. NÚM. EXP.: 
2018/694. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la instància del Sr. J. J. G. G., amb DNI XXXXX613J, referent a la sol·licitud de 
renovació de targeta d’armes per a poder portar i fer servir l’arma de categoria 4a.1 
fora del domicili i limitada al terme municipal de l’Aldea. 
 
Vist l’informe favorable emès pel Cap del Servei de Vigilància de data 08/06/2018 
respecte la petició presentada. 
 
Atenent el previst al RD 137/1993, de 29 de gener, pel que s’aprova el Reglament 
d’Armes i en particular els seus articles 98 i 147.1. 
 
Vista la documentació aportada per l’interessat per a la tramitació de la seva sol·licitud:  
declaracions responsables, reconeixement mèdic per a la tramitació d’autorització 
municipal d’armes, DNI, antecedents penals i la declaració complementària de 
conducta ciutadana. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan per Decret de L’Alcaldia núm. 
47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
1r.- Aprovar la sol·licitud de renovació de targeta d’armes per a poder portar i fer servir 
l’arma de categoria 4a.1 fora del domicili i limitada al terme municipal de l’Aldea a favor 
del Sr. J. J. G. G., amb DNI XXXXX613J en relació a l’arma següent: 
 

• Marca / Model:  Weihrauch /TK 
• Categoria: 4a.1 
• Calibre: 5,5 
• Número de sèrie: 1911802 
• Tipus: A 
• Procedència de l’arma: SUMINISTROS AYALA (Ctra. De la Atalaya, 30 bajo D 

13005 Ciudad Real) 
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2n.- La validesa d’aquesta TARGETA D’ARMES és permanent. Aquest permís perdrà 
la seva vigència en el moment que el titular deixi de complir els requisits previstos en 
el Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel que s’aprova el Reglament d’Armes. 
 
3r.- La validesa d’aquesta targeta queda limitada al terme municipal de l’Aldea i podrà 
ser retirada per l’Alcalde o en el seu cas la Junta de Govern Local prèvia consideració i 
antecedents del seu titular. 
 
4t.- La targeta d’armes s’expedirà en imprès confeccionat per la Direcció General de la 
Guàrdia Civil. 
 
5è.- Aprovar la liquidació de la taxa aplicada en virtut d’allò previst en l’O. F. Número 8 
art. D) a). per un import de 9,35 euros. 
 
6è.- Notificar aquest acord a l’interessat i als serveis adients als efectes oportuns.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.11.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UNA SOL·LICITU D DE TARGETA 
D'ARMES DE 4A CATEGORIA. INTERESSAT: J. L. B. C. NÚ M. EXP.: 2018/1084. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la instància del Sr. J. L. B. C., amb DNI XXXXX007G, referent a la sol·licitud de 
targeta d’armes per a poder portar i fer servir l’arma de categoria 4a.2 fora del domicili i 
limitada al terme municipal de l’Aldea. 
 
Vist l’informe favorable emès pel Cap del Servei de Vigilància de data 03/07/2018 
respecte la petició presentada. 
 
Atenent el previst al RD 137/1993, de 29 de gener, pel que s’aprova el Reglament 
d’Armes i en particular els seus articles 98 i 147.1. 
 
Vista la documentació aportada per l’interessat per a la tramitació de la seva sol·licitud:  
declaracions responsables, reconeixement mèdic per a la tramitació d’autorització 
municipal d’armes, DNI, antecedents penals i la declaració complementària de 
conducta ciutadana. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan per Decret de L’Alcaldia núm. 
47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
1r.- Aprovar la sol·licitud d’expedició de targeta d’armes per a poder portar i fer servir 
l’arma de categoria 4a.2 fora del domicili i limitada al terme municipal de l’Aldea a favor 
del Sr. J. L. B. C., amb DNI XXXXX007G en relació a l’arma següent: 
 

• Marca / Model:  Notrica Thor GRS 
• Categoria: 4a.2 
• Calibre: 4,5 
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• Número de sèrie: 0266916 
• Tipus: B 
• Procedència de l’arma: ARMERIA FERRÉ AMPOSTA (C Alcalde Palau 27 – 

977700121) 
 
2n.- La validesa d’aquesta TARGETA D’ARMES és permanent. Aquest permís perdrà 
la seva vigència en el moment que el titular deixi de complir els requisits previstos en 
el Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel que s’aprova el Reglament d’Armes. 
 
3r.- La validesa d’aquesta targeta queda limitada al terme municipal de l’Aldea i podrà 
ser retirada per l’Alcalde o en el seu cas la Junta de Govern Local prèvia consideració i 
antecedents del seu titular. 
 
4t.- La targeta d’armes s’expedirà en imprès confeccionat per la Direcció General de la 
Guàrdia Civil. 
 
5è.- Aprovar la liquidació de la taxa aplicada en virtut d’allò previst en l’O. F. Número 8 
art. D) a). per un import de 9,35 euros. 
 
6è.- Notificar aquest acord a l’interessat i als serveis adients als efectes oportuns.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.12.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DE L CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI  I L'AJUNTAMENT 
DE L'ALDEA PER DESENVOLUPAR PROJECTES D’APRENENTATG E SERVEI DE 
LA URV. NÚM. EXP. 2018/1085. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist el text del conveni de col·laboració per al desenvolupament de projectes 
d’aprenentatge-servei de la URV, on s’emmarca el projecte que es vol desenvolupar 
amb l’Ajuntament de l’Aldea per l’estudiant de l’assignatura "Patologies i Rehabilitació", 
del Grau d’Arquitectura,  i que s’ha de signar entre la Universitat Rovira i Virgili i aquest 
Ajuntament. 
 
Per tal de poder desenvolupar el projecte durant aquest curs acadèmic 2018-19, s’ha 
de tramitar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i la URV per al 
desenvolupament d’activitats d’Aprenentatge Servei (APS). Els projectes d’APS són 
activitats de servei comunitari que tenen un encaix curricular, on l’estudiant 
desenvolupa una acció social amb una entitat sense ànim de lucre o de l’àmbit públic 
per tal de posar en pràctica coneixements adquirits durant els seus estudis acadèmics. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i 
l’Ajuntament de l’Aldea per al desenvolupament de projectes d’aprenentatge-servei de 
la URV, on s’emmarca el projecte que es vol desenvolupar amb l’Ajuntament de 
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l’Aldea per l’estudiant de l’assignatura "Patologies i Rehabilitació", del Grau 
d’Arquitectura, quin text és el següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER DESENVOLUPAR PROJECTES  
D’APRENENTATGE SERVEI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I  VIRGILI I EL/LA 
[..NOM DE L’ENTITAT SIGNANT..] 
 
REUNITS 
 
D’una part, la Sra. María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili 
(en endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 32/2018, de 7 de juny 
(DOGC 7638, de 8 de juny de 2018), que representa aquesta institució d’acord amb 
les competències que preveu l’article 66 de l’Estatut de la URV, aprovat pel Decret 
202/2003, de 26 d’agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003), i modificat per 
l’Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC 6100, de 2 d’abril de 2012). La URV té el 
domicili al carrer de l’Escorxador, s/n, codi postal 43003 de Tarragona, i el seu NIF és 
Q-9350003-A. 
 
I de l’altra, el Sr. / la Sra. [..nom i cognoms del representant de la entitat signant..], 
[..càrrec..] de [..nom de la entitat signant..] (en endavant, [..acrònim..]) en virtut del seu 
nomenament […] (si és entitat pública) / de l’escriptura de poders […] (si és entitat 
privada). El/la [..acrònim de l’entitat signant..] té el domicili a [..carrer, etc.], núm. […], 
codi postal […], de [..població..], i el seu NIF és […]. 
 
Cada part declara, sota la seva responsabilitat, que té la capacitat jurídica necessària 
per signar aquest conveni. 
 
ANTECEDENTS: 
 
• La URV és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l’educació 

superior i de la investigació, mitjançant la docència, la recerca i l’extensió 
universitària. 

 
• La URV promou la formació integral dels estudiants, entesa com aquella que 

s’orienta a la formació dels estudiants no únicament com a professionals, sinó 
també com a ciutadans perquè, amb el seu nivell cultural, els seus coneixements i 
habilitats específiques i el seu esperit crític i humanista, siguin la base d’una 
societat més justa, solidària i, en última instància, sostenible.  

 
• El Programa d’Aprenentatge Servei, aprovat pel Consell de Govern el 23 de 

febrer de 2012, té com a objectiu institucionalitzar i estendre l’aprenentatge servei 
a totes les titulacions de la URV com a estratègia de formació integral dels 
estudiants. 

• L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos 
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els 
participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb 
l’objectiu de millorar-lo. 

 
• L’article 64.3 de l’Estatut de l’estudiant universitari (EEU), aprovat pel Reial 

decret 1791/2010, de 30 de desembre, estableix que les universitats han d’afavorir 
les pràctiques de responsabilitat social i ciutadana que combinin els aprenentatges 
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acadèmics en les diferents titulacions amb la prestació del servei a la comunitat 
orientat a la millora de la qualitat de vida i a la inclusió social. 

 
• En el marc del Programa d’Aprenentatge Servei, poden ser entitats externes 

col·laboradores (destinatàries de l’acció social i solidària de l’estudiant) qualsevol 
col·lectiu, entitat, associació, ONG o institució pública, sempre que els destinataris 
directes o indirectes de les accions siguin, principalment, persones o col·lectius en 
situació o risc de vulnerabilitat social. Poden ser també destinataris del servei les 
entitats o institucions que tinguin com a finalitat aconseguir l’interès general o 
comunitari. 

 
• El/la [....acrònim de la entitat signant... ], amb l’ànim de col·laborar en la 

formació integral dels estudiants universitaris, vol participar en el Programa 
d’Aprenentatge Servei de la URV. 

 
Així doncs, formalitzem aquest conveni d'acord amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Els projectes d’aprenentatge servei són activitats acadèmiques curriculars 
desenvolupades en el context de les titulacions de la URV. Els projectes poden, en 
conseqüència, desenvolupar-se en qualsevol assignatura, incloent-hi les de Treball de 
Fi de Grau, Treball de Fi de Màster i Pràctiques Externes. És possible, així mateix, 
desenvolupar projectes d’aprenentatge servei en el context dels programes de 
doctorat. 
 
SEGONA. En cas de tractar-se de pràctiques externes, és d’aplicació la Normativa de 
pràctiques externes de la URV i la legislació vigent. 
 
TERCERA. La realització dels projectes que s’emparen en aquest conveni no implica 
cap tipus de relació laboral entre l'estudiant i el/la [...acrònim de la entitat signant...], 
atès que l’activitat desenvolupada pels estudiants és estrictament acadèmica. Les 
activitats que es desenvolupin s’han d’ajustar a la formació i competències dels 
estudiants i el seu contingut no pot donar lloc, en cap cas, a la substitució de la 
prestació laboral pròpia de llocs de treball ni a la prestació d’un servei professional. 
QUARTA. L’activitat que dugui a terme l’estudiant a l’empara d’aquest conveni no ha 
de tenir efectes retributius per a l’estudiant ni finalitat lucrativa per al/a la [...acrònim de 
la entitat signant...].  
 
CINQUENA. Sempre que per la naturalesa del projecte sigui possible, els productes 
derivats de l’activitat d’aprenentatge servei s’han de posar a disposició pública de 
forma gratuïta. S’hi ha de fer constar l’autoria i la vinculació amb el Programa 
d’Aprenentatge Servei de la URV i del/de la [...acrònim de la entitat signant...]. 
SISENA. La designació de l’estudiant o estudiants que realitzin el projecte 
d’aprenentatge servei es du a terme segons el procediment establert en cada centre 
de la URV. En tot cas, aquesta assignació, així com les característiques específiques i 
condicions del projecte, han de ser pactades de mutu acord per les parts en un 
document que cal considerar annex d’aquest conveni, d’acord amb el model estipulat. 
 
SETENA. Les prestacions socials dels estudiants queden cobertes per l’assegurança 
escolar, que s’adquireix de forma automàtica en formalitzar la matrícula oficial. En els 
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casos que l’estudiant no tingui subscrita l’assegurança escolar obligatòria, la URV ha 
de vetllar perquè sigui subscrita una pòlissa privada d’accidents. 
 
VUITENA. La URV es compromet a: 
 

• Establir i definir, en col·laboració amb el/la [...acrònim de la entitat signant...], els 
projectes que s’han de dur a terme, que cal concretar en forma d’annex a aquest 
conveni. 

• Designar un tutor acadèmic o tutora acadèmica entre el seu professorat per a 
cada projecte, que, en coordinació amb la persona de referència del/de la 
[...acrònim de la entitat signant...], n’ha de fer el seguiment.  

• Vetllar perquè els estudiants que hi participin es comprometin a: 
• Desenvolupar el projecte en el període acordat. 
• Comunicar al tutor acadèmic o tutora acadèmica, de manera immediata, 

qualsevol incidència que afecti el desenvolupament del projecte. 
• Respectar les normes i reglaments interns del/de la [...acrònim de la entitat 

signant...], si escau, i especialment guardar el secret professional i no utilitzar ni 
divulgar a tercers en cap cas la informació relativa al/a la [...acrònim de la 
entitat signant...] o a la seva activitat a què hagi pogut accedir durant la 
realització del projecte, sense autorització de l’entitat. 

• Presentar, si és el cas, els informes convinguts sobre el desenvolupament del 
projecte, així com respondre les enquestes de seguiment de qualitat del 
Programa d’Aprenentatge Servei que li siguin requerides. 

• Difondre la participació del/de la [...acrònim de la entitat signant...]  al Programa 
d’Aprenentatge Servei de la URV i estendre un certificat acreditatiu a petició 
d’aquesta. 
 

NOVENA. El/la [....acrònim de la entitat signant... ] es compromet a: 
 

a) Establir i definir, en col·laboració amb els responsables acadèmics de l’activitat, 
els projectes que s’han de desenvolupar, que cal concretar en forma d’annex a 
aquest conveni. 

b) Designar una persona de referència per a cada projecte, que, en coordinació 
amb el tutor acadèmic o tutora acadèmica, n’ha de fer el seguiment.  

c) Comunicar al tutor acadèmic o tutora acadèmica, de manera immediata, 
qualsevol incidència que afecti el desenvolupament del projecte. 

d) Presentar, si és el cas, els informes convinguts sobre el desenvolupament del 
projecte, així com respondre les enquestes de seguiment de qualitat del 
Programa d’Aprenentatge Servei que li siguin requerides per la URV. 

 
DESENA. Per facilitar el seguiment i el compliment d'aquest conveni, es crea una 
comissió de seguiment integrada per una persona de cadascuna de les parts signants.  
 
ONZENA. Aquest conveni és vigent des del moment que se signa i té una durada de 
[…] anys, prorrogables mitjançant addendes. El total de les pròrrogues que es facin no 
pot superar els quatre anys. 
 
DOTZENA. Aquest conveni es pot extingir pel compliment de les actuacions que en 
constitueixen l’objecte o perquè s’ha incorregut en causa de resolució. Són causes de 
resolució: 
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a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la 
pròrroga. 

b) L’acord unànime de tots els signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun 

dels signants.  
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els 
compromisos que es consideren incomplets. Aquest requeriment s’ha de 
comunicar al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni i a les altres parts signants. 
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la 
concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. Si el conveni 
s’extingeix per aquesta causa, les parts que es considerin lesionades poden 
demanar una indemnització a les altres parts incomplidores per danys i 
perjudicis. 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 

lleis. 
 
En tots els casos s’han de finalitzar totes les tasques i compromisos previstos en el 
moment de l’extinció del present conveni.  
 
TRETZENA. En supòsit de litigi entre les parts, discrepància o reclamació que resulti 
de l’execució o interpretació d’aquest conveni, les parts ens comprometem a resoldre-
ho, sempre que sigui possible, de manera amistosa. En cas contrari, és competència 
dels jutjats i tribunals de Tarragona. 

 
CATORZENA. La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació estan 
protegits per la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, que les parts 
ens comprometem a respectar en tot allò que sigui d’aplicació a la informació objecte 
d’aquest conveni. 
 
QUINZENA. En aplicació de l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest document es publica 
al Portal de Transparència de la URV. 
 
I, en prova de conformitat i acceptació, signem aquest conveni per duplicat en el lloc i 
la data esmentats més avall.” 
 
SEGON.- Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament per a la seva signatura. 
 
TERCER.- Publicar al portal de la transparència el text d’aquest conveni, un cop 
signat. 
 QUART.- Notificar aquest acord a la UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.13.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A  LA MODIFICACI Ó SIGNIFICATIVA 
DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS R ELATIVES AL 
PROJECTE SIMPLIFICAT PER A L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ D E LA SÈQUIA 
MARE AL TERME MUNICIPAL DE L’ALDEA I, CONSEQÜENTMEN T, SUSPENSIÓ 
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DE LA RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ. NÚ M. EXP.: 
2018/913. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“ANTECEDENTS.- 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Aldea celebrada en data 5 de setembre 
de 2018, va aprovar definitivament el projecte d’obres simplificat per a “l’arranjament 
del camí de la Sèquia Mare” de L’Aldea i procedir a la seva licitació. 
 
En data 7 de setembre de 2018 va sortir publicat al perfil del contractant l’anunci de 
licitació de les obres “d’arranjament del camí de la Sèquia Mare” de L’Aldea. 
 
En data 28 de setembre de 2018 els membres de la mesa de contractació van acordar 
sol·licitar al SAM de la Diputació de Tarragona assistència per tal d’assessorar a 
l’Ajuntament de L’Aldea amb la valoració dels documents presentats per les empreses 
interessades. 
 
En data 11 d’octubre de 2018, la mesa de contractació va procedir a resoldre les 
esmenes als requeriments efectuats a les empreses i a valorar les ofertes 
presentades. 
 
En data 23 d’octubre es requereix a l’empresa BENITO ARNÓ E HIJOS SAU, que 
justifiqui l’oferta presentada anormalment baixa.  
 
En data 26 d’octubre de 2018 BENITO ARNÓ E HIJOS SAU va presentar la justificació 
de l’oferta anormalment baixa. 
 
En data 6 de novembre el tècnic municipal informa emet informe tècnic sobre 
l’expedient de referència en el qual estableix: 
 
“En el Projecte simplificat per a l'arranjament del camí de la Sèquia Mare al municipi de 
l'Aldea (Tarragona), es preveu la pavimentació d'un tram del camí de la Sèquia Mare 
de 1.450 metres de longitud i 4 metres d'amplada mitja, que suposen una superfície 
total de 5.800 metres quadrats. La solució tècnica prevista en projecte consisteix en un 
preparació de la base granular existent, i l'estesa d'una capa de mescla bituminosa en 
calent BBTM 11 B PMB 45/60-65. En la justificació de preus de projecte es pot veure 
que es preveu 0,055 Tn. de mescla bituminosa per m2 de superfície. Això equival, 
tenint en compte que la densitat d'aquest tipus d'asfalt és de 2,1 Tn /m3, a 
aproximadament 2,62 cm de gruix d'asfalt. 
 
La mescla bituminosa en calent BBTM 11 B PMB 45/60-65 és una mescla de tipus 
discontinua (drenant), que s'estén en gruixos d'entre 2 i 3cm com a capa de rodament 
sobre altres capes de ferm, ja que aporta importants millores funcionals respecte a les 
mescles de tipus continu, especialment en quant a comportament en cas de pluja i en 
quant a reducció de la sonoritat. Per aquest motiu, la seva utilització es restringeix 
habitualment com a capa de rodament en autopistes o en carrers de grans ciutats amb 
un volum de trànsit molt important.  
 
Al nostre entendre, la solució tècnica prevista en el projecte no és l’adient, ja que 
presenta 2 inconvenients molt importants:  
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PRIMER. El gruix previst de 2,62 cm. és totalment insuficient, ja que per una part no 
aporta la capacitat portant suficient al tractar-se de l'única capa de ferm, i per altra part 
no permetrà corregir les irregularitats de la base granular existent un cop reperfilada i 
compactada la mateixa.  
 
SEGON. Al tractar-se d'una mescla de tipus drenant, l'aigua de pluja filtrarà a través 
del paviment, i per tant afectarà a la capa granular de base, amb els problemes de 
durabilitat del paviment que això pot ocasionar.  
 
Per tant, la solució tècnica prevista en projecte no permet garantir la durabilitat 
funcionalitat del ferm executat.” 
 
En data 8 de novembre de 2018, la Secretària Accidental de l’Ajuntament de l’Aldea, 
emet informe jurídic en relació a les consideracions del tècnic en el seu informe de 
data 6 de novembre de 2018, en el qual conclou: 
 
“Analitzats els antecedents, l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament 
de l’Aldea, i d’acord amb els fonaments jurídics exposats en el capítol anterior, 
s’arriben a les següents conclusions: 
 
Primer.- Procedeix suspendre el procediment de contractació en curs, amb la finalitat 
de modificar el plec de condicions administratives, amb l’esmena proposada per 
l’Arquitecte tècnic municipal, atenent que no existeix cap perjudici sobre els licitadors i 
tercers, ja que ens trobem en una fase inicial del procediment. 
 
Segon.- Per tal de de procedir a aquesta modificació s’hauran de tenir en compte les 
següents qüestions: 
 
• S’haurà d’acordar per Junta de Govern Local la suspensió del procediment  en 

tràmit, d’acord amb la necessitat de modificar la tipologia de materials bituminosos, 
la qual haurà de ser notificada als licitadors. 

 
• S’haurà d’aprovar la modificació tècnica del plec proposada pel tècnic 

municipal. 
 
• S’hauran de retrotreure les actuacions, per tal que el plec sigui publicat en 

posterioritat a la plataforma pública de serveis de contractació i la resta de 
plataformes que siguin procedents. 

 
• S’haurà d’obrir un nou període de 10 dies per tal que licitadors i tercers puguin 

proposar ofertes al procediment de contractació.” 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès el que disposa l’article 122.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (en endavant LCSP), el qual estableix que qualsevol modificació del 
plec que no impliqui error material, de fet o aritmètic, comporta la retroacció de les 
actuacions. 
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Atès el que disposa l’article 136.2 de la LCSP, els òrgans de contractació deuran 
ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes i sol·licituds, en el cas que 
s’introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractació. 
 
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 l’exposat es proposta als membres de la Junta de Govern Local el següent 
acord: 
 
1r.- Suspendre el procediment de contractació en curs, amb la finalitat de modificar el 
plec de condicions administratives, amb l’esmena proposada per l’Arquitecte tècnic 
municipal, atenent que no existeix cap perjudici sobre els licitadors i tercers, per trobar-
se els procediment en una fase inicial. 
 
2n.- Notificar aquest Acord, en el cas d’aprovació, a les empreses licitadores en el 
procediment de contractació en tràmit. 
 
3r.- Aprovar la modificació tècnica del plec proposada pel tècnic municipal en el seu 
informe de data 6 de novembre de 2018. 
 
4rt.- Retrotreure les actuacions, per tal que el plec sigui publicat en posterioritat a la 
plataforma pública de serveis de contractació i la resta de plataformes que siguin 
procedents. 
 
5è.- Obrir un nou període de 10 dies per tal que licitadors i tercers puguin proposar 
ofertes al procediment de contractació. 
 
6è.- Contra el present acte administratiu de tràmit, atès el que disposa la Llei 8/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic podreu interposar de manera 
optativa i no simultània, els següents recursos: 

 
- amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, d’acord 
amb el que estableix l’article 44 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el 
termini de 15 dies a comptar des del dia següent a la notificació d’aquesta 
Resolució, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
  
- o Recurs contenciós-administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, en el 
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut la 
notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.” 

 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.14.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 20 18/380. 
 
Es dona compte del Decret d’Alcaldia núm. 2018/380 signat en data 25 d’octubre que 
rectifica al Decret de l’Alcaldia núm. 2018-375 de data 23 d’octubre de 2018 el qual diu 
literalment el següent: 
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1. ANTECEDENTS 
 
En data 23 d’octubre de 2018, es va assignar el decret de l’alcaldia número 2018- 375. 
En el punt primer del decret, que deia literalment: 
 
1. “En data 5 d’abril de 2018 la treballadora laboral Sra. Núria Forcadell Garcia amb DNI 
47855623Y, tècnica auxiliar delineant a l’Àrea d’Urbanisme causa baixa laboral i es substituïda 
pel Sr. Lluis Colomé Cid fins que la Sra. Forcadell es reincorpori desprès de la baixa de 
maternitat, permís de vacances, assumptes propis i altres, i es preveu la seva reincorporació el 
dia 11 de desembre de 2018 ( possiblement amb una reducció de jornada). “ 
 
I ha de dir: 
 
2. “En data 5 d’abril de 2018 la treballadora laboral Sra. Núria Forcadell Garcia amb DNI 
47855623Y, tècnica delineant a l’Àrea d’Urbanisme causa baixa laboral i es substituïda pel Sr. 
Lluis Colomé Cid fins que la Sra. Forcadell es reincorpori desprès de la baixa de maternitat, 
permís de vacances, assumptes propis i altres, i es preveu la seva reincorporació el dia 11 de 
desembre de 2018 ( possiblement amb una reducció de jornada).” 
 
En el primer punt de la part resolutiva, que deia literalment: 
 
1. ” En l’Àrea d’Urbanisme, d’acord amb els antecedents 1 i 6 d’aquesta resolució, es considera 
convenient i oportú de iniciar els tràmits d’aprovació de les bases reguladores del procés de 
selecció per a constituir una Borsa de treball de tècnic/a auxiliar delineant (Grup professional 
C1 equivalent al grup professional C1 de personal funcionari) de l’Ajuntament de L’Aldea, 
laboral temporal, per concurs-oposició, per cobrir eventuals necessitats temporals 
excepcionals, urgents i inajornables, de personal d'aquest grup professional, concretament sent 
la primera necessitat que s’ha donat, mitjançant borsa de treball que es gestionarà via SOC, i 
modalitat contracte per acumulació de tasques, de durada màxima de sis mesos, dins d'un 
període de dotze mesos, comptats a partir del moment en què es produeixin aquestes causes, 
segons l’article 15.1.b) del TRET.” 
 
I ha de dir: 
 
1. “En l’Àrea d’Urbanisme, d’acord amb els antecedents 1 i 6 d’aquesta resolució, es considera 
convenient i oportú de iniciar els tràmits d’aprovació de les bases reguladores del procés de 
selecció per a constituir una Borsa de treball de tècnic/a delineant (Grup professional C1 
equivalent al grup professional C1 de personal funcionari) de l’Ajuntament de L’Aldea, laboral 
temporal, per concurs de mèrits, per cobrir eventuals necessitats temporals excepcionals, 
urgents i inajornables, de personal d'aquest grup professional, concretament sent la primera 
necessitat que s’ha donat, mitjançant borsa de treball que es gestionarà via SOC, i modalitat 
contracte per acumulació de tasques, de durada màxima de sis mesos, dins d'un període de 
dotze mesos, comptats a partir del moment en què es produeixin aquestes causes, segons 
l’article 15.1.b) del TRET.” 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
las administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els 
errors material, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
En el mateix sentit, l’art. 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix que la 
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competència per a rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les 
disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat. 
 
Per tot això: 
 
RESOLC 
 
Primer.- Corregir l’error material o aritmètic produït en el decret de l’alcaldia número 
2018-375, quedant el decret definitiu de la següent manera: 
 
“DECRET D’ALCALDIA 
 
1. En data 5 d’abril de 2018 la treballadora laboral Sra. Núria Forcadell Garcia amb 
DNI 47855623Y, tècnica delineant a l’Àrea d’Urbanisme causa baixa laboral i es 
substituïda pel Sr. Lluis Colomé Cid fins que la Sra. Forcadell es reincorpori desprès 
de la baixa de maternitat, permís de vacances, assumptes propis i altres, i es preveu la 
seva reincorporació el dia 11 de desembre de 2018 (possiblement amb una reducció 
de jornada). 
 
2. En data 10 d’abril de 2018 la Sra. Estefania Curto Zapater, amb DNI 47821126D, 
funcionària auxiliar administrativa a l’àrea d’intervenció, sol·licita la reducció d’1/3 de la 
jornada laboral per la cura d’un fill menor de 6 anys. 
 
3. En data 1 de juny de 2018 la funcionaria Angela Almenar Maldonado amb DNI 
40927776N, auxiliar administrativa de l’àrea de Serveis Generals, causa baixa laboral 
per IT, i en la data actual segueix estant de baixa. 
 
4. En data 30 de setembre de 2018 la Sra. Maria Pons Ferré amb DNI 52604645B 
causa baixa com a secretaria interventora, en motiu d’excedència per cura de 
familiars. 
 
5. En data 1 d’octubre de 2018 la funcionària d’aquesta corporació Sra. Estefania 
Curto Zapater amb DNI 47821126D es nomenada com a secretaria accidental, segons 
resolució d’autorització de la DGAL 2018-768. 
 
6. En data 10 d’octubre de 2018, el Sr. Lluis Colomé Cid, amb DNI 40914650L, tècnic 
auxiliar delineant a l’àrea d’Urbanisme, comunica a l’Ajuntament de l’Aldea la seva 
baixa voluntària. 
 
Com sigui que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per 
l’any 2018 (en endavant LPGE 2018), estableix una sèrie de mesures que afecten 
directament al nomenament de personal funcionari interí en l’àmbit de totes les 
administracions, inclosa l’administració local. 
 
L’art. 19.2 LPGE 2018, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2018 no es 
procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal 
estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament de L’Aldea només procedirà al nomenament de 
personal funcionari interí, o a la contractació de personal laboral temporal de forma 
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excepcional, quan es doni l’existència d’una necessitat urgent i inajornable 
degudament justificada. 
 
Els art. 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en 
endavant, LRBRL), i 286 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, estableixen que la 
selecció de tot el personal, ja sigui funcionari o laboral, ha de realitzar-se de 
conformitat amb l’oferta d’ocupació pública, mitjançant convocatòria pública i a través 
del sistema de concurs, oposició o concurs oposició lliure en els quals es garanteixin 
en tot cas, els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat i el de publicitat. En 
termes similars, es pronuncia l’art. 55 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 
(TREBEP), establint que tots els ciutadans tenen dret a l’accés a l’ocupació pública 
d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, i d’acord amb 
l’establert en aquest Estatut i la resta de l’ordenament jurídic. 
 
En el mateix sentit, l'art. 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals diu que "El personal interí i el 
personal laboral temporal no permanent són seleccionats mitjançant convocatòria 
pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència". 
 
Als efectes de la planificació dels recursos humans de l’Ajuntament de L’Aldea i de 
contribuir a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la 
utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels 
seus efectius, la seva millor distribució, i en essència per cobrir vacants, substitucions i 
qualsevol altre tipus de contingència temporal dels diferents grups professionals, que 
es donin a l’Ajuntament. 
 
Atès el que es disposa a l’art. 21 LRBRL, que estableix que és competència de 
l’alcaldia, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball i exercir la direcció superior de tot el personal,  
 
RESOLC, 
 
1. En l’Àrea d’Urbanisme, d’acord amb els antecedents 1 i 6 d’aquesta resolució, es 
considera convenient i oportú de iniciar els tràmits d’aprovació de les bases 
reguladores del procés de selecció per a constituir una Borsa de treball de tècnic/a 
delineant (Grup professional C1 equivalent al grup professional C1 de personal 
funcionari) de l’Ajuntament de L’Aldea, laboral temporal, per concurs de mèrits, per 
cobrir eventuals necessitats temporals excepcionals, urgents i inajornables, de 
personal d'aquest grup professional, concretament sent la primera necessitat que s’ha 
donat, mitjançant borsa de treball que es gestionarà via SOC, i modalitat contracte per 
acumulació de tasques, de durada màxima de sis mesos, dins d'un període de dotze 
mesos, comptats a partir del moment en què es produeixin aquestes causes, segons 
l’article 15.1.b) del TRET. 
2. En l’Àrea d’intervenció, relacionada en l’antecedent 2 d’aquesta resolució, es 
considera convenient i oportú de iniciar els tràmits d’aprovació de les bases 
reguladores del procés de selecció per a constituir una Borsa de treball d’auxiliar 
administratiu (Grup professional C2 equivalent al grup professional C2 de personal 
funcionari) de l’Ajuntament de L’Aldea, laboral temporal, per concurs-oposició, per 
cobrir eventuals necessitats temporals excepcionals, urgents i inajornables, de 
personal d'aquest grup professional, concretament per efectuar la mecanització de la 
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informació comptable, modalitat contracte de servei determinat de l’article 15.1.a) del 
TRET, de durada aproximada 24 mesos. Es descarta la possibilitat de nomenament de 
funcionari interí perquè, d’acord amb l’article 10.1.d) del TREPEP, el nomenament de 
funcionari interí per excés o acumulació de tasques ha de tenir un termini màxim de sis 
mesos, dins d'un període de dotze mesos (sense necessitat d’acreditar plaça vacant 
en plantilla). 
 
Com que previsiblement la reducció 1/3 de la jornada ordinària de treball serà 
perllongada fins que el fill menor compleixi els 6 anys caldria, plantejar-se la possibilitat 
de crear una altra plaça de funcionari/a auxiliar administratiu i proveir-la interinament, 
prèvia justificació en l’expedient, o de personal laboral auxiliar administratiu i cobrir-la 
temporalment. 
 
3. En l’Àrea de Serveis Generals, d’acord amb l’antecedent 3 d’aquesta resolució, es 
considera convenient i oportú de iniciar el procés de selecció per constituir una Borsa 
de treball de personal funcionari interí “auxiliar administratiu/va de l’àrea de Serveis 
Generals”, grup C2, torn lliure, sistema de selecció concurs-oposició d’aquest 
Ajuntament, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència 
temporal d’aquest grup que es doni a l’Ajuntament de L’Aldea ,i fins la reincorporació 
de la persona titular de la plaça. 
 
4. En el lloc de treball de secretaria intervenció, i d’acord amb els antecedents referits 
en l’epígraf 4 d’aquesta resolució, es considera necessari, convenient i oportú de 
iniciar l’expedient de convocatòria i les proves de selecció per a la provisió en règim 
d’interinitat de la plaça de secretaria intervenció d’aquesta Ajuntament. 
 
5. Donar-ne compte a la Junta de Govern Local i al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que es dugui a terme.” 
 
Segon.- Fer constar que contra aquesta Resolució, per tractar-se d’un acte 
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de 
recurs.” 
 
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 12:45 hores d el dia 9 de novembre de 2018, 
de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta d e 43 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     Estefania Curto i Zapater  
 


