ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 29/2018
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 19 DE
DESEMBRE DE 2018.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 19 de desembre de 2018
A L’Aldea, quan són les 11:00 hores, del dia 19 de desembre 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 5 DE
DESEMBRE DE 2018.
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que
formular alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de
desembre de 2018 que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació,
queda aprovada per unanimitat l’esborrany de referència.
2. PROPOSTES
2.1. Urbanisme
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DESISTIMENT D’UNA
D’AMPLIACIÓ PER OCUPAR LA VIA PÚBLICA. NÚM. EXP. 2018/695.
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Fets
Vista la sol·licitud de data 19 d’octubre de 2018, registre general d’entrada núm. 20183701, presentada per la Sra. J. G. G., la qual sol·licitava una ampliació d’ocupació de
la via pública per tal de finalitzar les obres d’arranjament de la façana ubicada a l’Av.
Catalunya, XXX-XXX, d’aquest Municipi.
Atès que en data 30 d’octubre de 2018, registre general d’entrada núm. 2018-3830,
exp. 2018-695, la Sra. J. G. .G presenta una instància indicant que desisteix de la
sol·licitud de llicència d’ampliació d’ocupació de la via pública presentada en data 19
d’octubre de 2018.
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 per la Sra. J. G. G., mitjançant
sol·licitud de data 19 d’octubre de 2018, registre general d’entrada núm. 2018-3701, la
qual sol·licitava llicència per ampliació d’ocupació de la via pública per tal de finalitzar
les obres d’arranjament de la façana ubicada a l’Av. Catalunya, XXX-XXX de l’Aldea.
2n.- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions.
3r.- Notificar aquesta resolució a la interessada.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.

2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA TRAMITACIÓ D’HABITATGE D’ÚS
TURÍSTIC AMB NÚM. D’EXPEDIENT 2018/932.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:

“Vista la sol·licitud presentada per la senyora E. G. C. demana que l’Ajuntament es
doni per assabentat de la comunicació prèvia de l’inici d’activitat d’habitatge d’ús
turístic situat al carrer Montsià, XX i que es comuniqui a la Generalitat de Catalunya als
efectes del que preveu el Decret 159/2012 de 20 de novembre d’establiments
d’allotjaments turístics i d’habitatges d’ús turístic.
Fets
1. En data 16 de novembre de 2018 amb registre d’entrada núm. 2018/4104 la Sra.
E. G. C. presenta una instància en aquest Ajuntament on comunica la voluntat de
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

2

tramitar la vivenda situada al carrer Montsià,XX de l’Aldea, com a habitatge d’ús
turístic. I adjunta com a documentació:
-Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació núm. CHE0017Q818001 de l’Agencia
de l’Habitatge de Catalunya.
-La Qualificació Energètica de l’edifici acabat.
2. En data 29 de novembre de 2018, els serveis tècnics municipals revisen la

documentació presentada i les bases de dades del cadastre on data la construcció
de l’any 1991.
Fonaments de dret
1. L’article 68.1 de l’esmentat Decret 159/2012, preveu que els habitatges d’ús turístic
requereixen la corresponent comunicació prèvia d’inici d’activitat davant
l’Ajuntament competent.
2. L’article 68.8 del Decret 159/2012, estableix que els habitatges d’ús turístic
s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya prèvia tramesa per part dels
Ajuntaments a la Generalitat de Catalunya de les altes, baixes i modificacions de
dades d’habitatges d’ús turístics del seu terme municipal.
Per tant, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
1. DONAR-SE PER ASSABENTADA la Junta de Govern Local de la de la
comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic situat al carrer Montsià,
XX sol·licitat per la senyora E. G. C.
2. Comunicar a través de la plataforma EACAT l’alta de l’habitatge d’ús turístic abans
esmentat al Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya als efectes de
la seva inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya.
3. NOTIFICAR el present acord a la part interessada.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents

2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ D’AUTORITZACIÓ PER A UN
ESTABLIMENT DE VENDA I MAGATZEMATGE FINS A 50 KG DE MATÈRIA
REGLAMENTADA D’ARTICLES PIROTÈCNICS. EXP. 2018-1174. A. V. B.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 4 d’octubre de 2018,
RGE 3540/2018, pel Sr. A. V. B., sol·licitant la venda permanent d’articles pirotècnics
als baixos d’un edifici entre mitgeres al carrer Ventureta, XX, d’aquest Municipi.
Atès l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, de data 11 de desembre de 2018
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Assumpte:

Sol·licitant:
Registre entrada:
Emplaçament:
Expedient:

Informe tècnic establiment autorització venda i
magatzematge fins a 50 Kg de matèria reglamentada
articles pirotècnics.
A. V. B.
3540/2018
C/ Ventureta, núm. XX
1.174/2018

En relació a la sol·licitud de venda permanent d’ articles pirotècnics sol·licitada pel Sr.
A. V. B., en Jordi Gas Forès, en la seva qualitat d’Arquitecte Tècnic municipal de
l’Ajuntament de l’Aldea, emet el següent:
INFORME
Antecedents
Amb data 04 d’octubre de 2018 i RGE 3540/2018 té entrada en aquest Ajuntament de
l’Aldea una sol·licitud de comercialització I venda articles pirotècnics als baixos d’ un
edifici entre mitgeres C/ Ventureta núm. XX de l’Aldea a nom d’ Agustí Ventura Baila,
amb la documentació següent:


Projecte de nou establiment venda permanent articles pirotècnics d’un edifici en
testera; C/ Ventureta, núm. XX de l’Aldea signat i redactat per l’Enginyer
Industrial, S. D. M. amb número de Col·legiat 15.215 pel CEIC de data 02
d’agost de 2018.



Dades del local
• Local tipus: “A1”,
• Categories: “F1", "F2", "F3", "Tl", "P1", i ús en la marina
• Divisions de risc: Màxim 20% de "1.3", resta de "1.4"
• Capacitat màxima de magatzematge: 50 Kg (matèria reglamentada) amb
venda compartida.
• Capacitat màxima a les prestatgeries per a venda compartida: 16,6 Kg
(matèria reglamentada)
• Limitacions a la venda: PERMANENT
• Núm. venedors / compradors: 3/3
• Núm. extintors: 2 de pols polivalent de 6 kg. Localitzats segons projecte
presentat per l’ interessat.
CONCLUSIÓ:

1.

D’acord amb les NSPM , a la zona Extensiva clau 2A, és admès l’ ús comercial
i la industria (compatible amb la residència).

2.

Al tractar-se d’ establiment del tipus A1.
“La quantitat màxima de la matèria regulada no superarà 150 quilograms. Si la
venda és simultània amb altres productes, la quantitat màxima de la matèria
regulada no superarà 50 quilograms.
El 20 per cent de la matèria regulada podrà correspondre a elements
pirotècnics de divisió de risc 1.3.”
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3.

Per l’exposat anteriorment l’informe del projecte és FAVORABLE d’ acord amb
els següents requisits previs a la posada en marxa de l’ activitat:
El tècnic municipal que subscriu , d'acord amb els requisits constructius que
estableix la ITC núm. 17 del Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería , i d’
acord amb el projecte presentat, abans de la posada en marxa haurà d’ aportar
a l’ ajuntament:
1. Certificació acreditativa de finalització de les obres degudament
signada per tècnic competent d’acord amb l’ acompliment de les
mesures correctores adoptades al projecte, entre d’altres conforme
entre la zona de vendes i el magatzem constitueixen un sector
diferenciat de la resta d’ establiment amb paraments de
compartimentació RF-120 o superiors.
2. Butlletí de l’ instal·lador conforme compleix Reglament de Baixa
Tensió.
3. Certificat signat per tècnic competent conforme és disposa d’ un
sistema de detecció i extinció automàtica d’ incendis, mitjançant
detectors ràpids de fums, associats a un agent extintor amb una
elevada capacitat de refrigeració , donant compliment als agents
extintors amb eficàcia i validesa d’ acord amb la taula i l’ establert
(punt 6 de la ITC-17 del Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería).

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor
fonamentada en dret.
Sense perjudici dels informes sectorials que resultin preceptius.
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents

2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD DE LLICÈNCIA D’ACTIVITAT RECREATIVA
MUSICAL DE CARÀCTER EXTRAORDINARI “REVETLLA DE CAP D'ANY I
DISCOTECA 2018-2019”.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Número d’expedient: 2018/1027
Departament: Àrea d’Urbanisme
Assumpte: Llicència d’activitat recreativa musical de caràcter extraordinari “Revetlla de
cap d'any i discoteca 2018-2019”.
1.

ANTECEDENTS

1.1. En data 16 d'octubre de 2018 ha tingut entrada en el Registre general núm.
2018/3667 la sol·licitud de llicència municipal per a “Revetlla de cap d'any i discoteca
2018-2019”, que amb caràcter extraordinari es preveu organitzar a les instal·lacions
emplaçades a la carretera Tortosa-l’Aldea km 11’5 d’aquest municipi, presentada per
la Sra. M. G. G., en representació de Masia Pla dels Catalans SL adjuntant a dita
sol·licitud de llicència, la següent documentació:
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-

-

Formulari de llicència municipal per espectacles públics o activitats
recreatives de caràcter extraordinari.
Memòria sotmesa a règim d’autorització per a l’activitat recreativa musical
de caràcter extraordinari – Revetlla de cap d’any i discoteca 2018-2019 –
redactada per l’enginyer tècnic industrial, E. B. H.
Declaració responsable de disposar de la pòlissa de responsabilitat civil.

1.2. En data 30 de novembre de 2017 la tècnica, En data 5 de novembre de 2018, la
tècnica del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona va informar
que la documentació presentada no era suficient i el 9 de novembre de 2018 (RS núm.
2018-3048) l'ajuntament va efectuar el requeriment de documentació a la persona
interessada.
1.3. En data 13 de novembre de 2018, l'Ajuntament va sol·licitar al departament
d'Interior l'informe en matèria de protecció civil (RS núm. 2018-3080) i en matèria de
trànsit (RS núm. 2018-3081) i també va sol·licitar a la Regió d'Emergències de Terres
de l'Ebre l'informe tècnic en matèria de prevenció d'incendis (RS núm. 2018-3069).
1.4. En data 16 de novembre de 2018 (RE núm. 2018-4095), la senyora M. G. G., en
representació de Masia Pla dels Catalans, S.L., va presentar la següent documentació:
-Formulari de llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter
extraordinari. Document signat, en data novembre de 2018, per l'enginyer tècnic
industrial E. B. H. que acredita que s'aportarà el certificat tècnic de la pèrgola i de la
carpa desmuntable un cop s'executen totes les instal·lacions.
-Els documents tècnics de l'estructura desmuntable, corresponent a una carpa model
"dos aigües" amb una superfície de 3.000 m2, propietat de Espectacles Maestrat S.L.
-Extracte de l'informe pericial d'homologació periòdica vigent fins 20.03.2020.
- Declaració responsable del tècnic competent inspector de l'estructura desmuntable
signada el 20.03.2018.
- Certificat tècnic sobre l'estudi de solidesa estructural de Carpes Espectacles
Maestrat, segons la Norma UNE EN 13782, signat pel tècnic competent J. M. A. B. i
visat pel Col·legi oficial d'enginyers tècnics industrials de Castelló el 29.03.2016 i núm.
CS00702/16.
1.5. En data 26 de novembre de 2018 (RE núm. 2018-4202), la Direcció General de la
Policia, va trametre l'informe, elaborat pels Agents de la Unitat Regional de Policia
Administrativa de la Regió Policial Terres de l'Ebre, que conclou que no s'observa cap
impediment per a la celebració de l'activitat recreativa musical, sempre que es
compleixi amb la resta de normativa i es tinguin les llicències oportunes. A l'esmentat
informe es descriuen consideracions a tenir present en la realització de les activitats i
que es recullen a la part resolutiva del present acord.
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1.6. En data 13 de desembre de 2017, la tècnica del Servei d’Assistència Municipal de
la Diputació de Tarragona, va emetre informe favorable, amb una sèrie d’advertiments,
fent referència al fet que correspon al titular, o a la persona organitzadora, assumir en
cas de produir-se una emergència en l’àmbit de la protecció civil, les tasques
d’autoprotecció interior, evacuació i seguretat d’acord amb les previsions del pla
d’emergència del que disposi el titular.
1.7. En data 26 de novembre de 2018 (RE núm. 2018-4201), la Direcció General de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) va trametre l'informe, elaborat
pel cap de la Unitat de prevenció, J. M. B. F., que conclou que les condicions de
seguretat contra incendis previstes a la documentació tècnica presentada no són
suficients i descriu la informació que manca.
1.8. En data 26 de novembre de 2018 (RS núm. 2018-3272), l'ajuntament trasllada
l'informe de la DGPEIS a la senyora M. G. G., especificant que cal esmenar les
mancances per procedir a la tramitació de la llicència sol·licitada en data 16.10.2018.
1.9. En data 28 de novembre de 2018 (RE núm. 4246), el Servei Català de Trànsit va
comunicar que no hi ha cap afectació en matèria de mobilitat per vies interurbanes
competència d'aquest Servei ni tampoc en tot allò relatiu a l'ordenació espacial de
trànsit per raons de seguretat i fluïdesa de la circulació. No obstant això, l'esmentat
Servei es dona per assabentat i comunica l'activitat a la Policia de la GeneralitatMossos d'Esquadra de l'ART de les Terres de l'Ebre.
1.10. En data 3 de desembre de 2018 (RE núm. 2018-4288), la senyora M. G. G.
presenta la documentació en base al requeriment efectuat per la DGPEIS.
1.11. En data 4 de desembre de 2018 (RS núm. 2018-3333), va fer-se trasllat de la
documentació aportada al departament d'Interior.
1.12. En data 5 de desembre de 2018 (RE núm. 2018-4341), el departament d'Interior
va trametre l'informe elaborat pel responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre,
M. A. C., en el que comunica que l'activitat no arriba als llindars inclosos entre els
supòsits de l'annex I del Decret 30/2015.
1.13. El 14 de desembre de 2018 (RE núm. 2018-4518), la DGPEIS va trametre el
segon informe de prevenció d'incendis elaborat pel cap de la unitat de prevenció, J. M.
B. F., amb caràcter favorable.
FONAMENTS DE DRET
Les activitats recreatives musicals de discoteca i actuacions de discjòqueis, estan dins
l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives (en endavant LEPAR) i del Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives (en endavant REPAR)
L’activitat haurà de donar compliment als requisits i obligacions que s’estableixen al
títol II del REPAR i a la següent normativa:
-

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
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-

-

-

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a
la protecció del medi nocturn.
Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi
nocturn.
Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i
centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut
d'aquestes mesures.
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris
dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu
Reglament.

Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de
les competències delegades per l’Alcaldia a aquest òrgan en virtut del previst en el
Decret 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Atorgar a la Masia Pla dels Catalans SL, representada per la senyora M. G.
G., la llicència municipal per a les activitats recreatives musicals amb caràcter
extraordinari consistents en activitat de discoteca i actuacions de discjòqueis a les
instal·lacions emplaçades dins del recinte de la Masia “Pla dels Catalans”, ubicades a
la Carretera Tortosa-l’Aldea km 11’5 d’aquest municipi.
Les esmentades activitats es realitzaran el dia 1 de gener de 2019, de les 00:30 fins a
les 07:30 hores amb un aforament màxim autoritzat de: 436 persones a la sala 1
(corresponent al menjador núm. 3 del restaurant); 314 persones a la sala 2
(corresponent al magatzem de l’establiment de restauració); 287 persones a la sala 3
(corresponent al menjador núm. 2 del bar); 248 persones a la pèrgola (corresponent a
l’espai exterior que disposa d’una estructura metàl·lica oberta) i 714 persones a la
carpa (establiment obert al públic no permanent desmuntable que serà instal·lat
exclusivament per al dia 1 de gener de 2019).
Les activitats en la pèrgola i en la carpa no podran realitzar-se si no es disposen dels
certificats tècnics que exigeix la normativa d'aplicació.
La persona titular haurà de presentar, prèviament a la realització de les activitats
recreatives musicals de caràcter extraordinari, la següent documentació:
-

-

La certificació tècnica de la estructura desmuntable, la carpa que ocupa una
superfície de 450 m2, i les certificacions tècniques específiques
corresponents als muntatges i instal·lacions.
El control inicial favorable d'una entitat col·laboradora de l'Administració que
hagi inspeccionat el muntatge de la carpa.
La certificació tècnica de la pèrgola.
La documentació que acrediti la instal·lació del limitador de so amb
registrador.
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Les activitats es duran a terme amb subjecció a les mesures i condicions
establertes a la normativa vigent d'aplicació i als requeriments i condicions que
tot seguit s’especifiquen:
- El titular haurà d’executar i mantenir les mesures de prevenció contra incendis i
seguretat, previstes a la documentació tècnica presentada amb la sol·licitud de
llicència, d’acord amb l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Prevenció i Gestió de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Regió
d’Emergències Terres de l’Ebre. I en cap cas s’haurà de superar els aforaments
màxims autoritzats en cadascun dels espais.
- D’acord amb l’informe elaborat pels Agents de la Unitat Regional de Policia
Administrativa de la Regió Policial Terres de l’Ebre, de data 26 de novembre de 2018,
registre general núm. 2018/4202, s’ha de donar compliment al següent:
- Cal garantir que el control d'accés al recinte indicat es farà de manera que l'afluència
de trànsit en cap moment afecti la circulació de la carretera C-42.
- Cal preveure que hi pot haver moments en els quals la circulació de vehicles i
vianants poden compartir espais propers a la zona del festival sobretot pel que fa a la
rotonda de la C-42 que dona accés a l'esdeveniment i la via de servei utilitzada per al
desplaçament dels vehicles, tant d'arribada com de sortida. Atenent aquesta possible
incidència, cal que l'organització tingui previst personal per garantir la seguretat dels
assistents.
- Caldrà controlar la confluència de diferents tipus de vehicles (autocars, turismes...), la
qual cosa pot afectar la circulació viària. L'entrada habilitada per als autocars està
relativament propera a la C-42. L'organització haurà de vetllar perquè aquest fet no
suposi cap problema circulatori.
- Caldrà garantir que els serveis d'emergència puguin circular en tot moment per la via
de servei que serà utilitzada com a via d'arribada i sortida de l'esdeveniment.
- Prop de la zona habilitada per a l'estacionament de vehicles hi ha un pas a nivell
sense barreres (via del tren). Aquest fet pot suposar un risc. Caldria impedir físicament
que els vehicles puguin circular en direcció a les vies del tren. En cas de necessitat
aquest impediment física s'ha de poder modificar de manera àgil per part dels
membres de l'organització.
- El titular disposarà d’un mínim de 2 vigilants de seguretat privada i 4 persones per al
control d’accés, amb l’habilitació exigida, abans d’iniciar les activitats, d’acord amb
l’article 43 i 58 del REPAR.
- El titular serà el responsable de disposar dels serveis higiènics suficients per al
nombre de persones assistents, d'acord amb el que estableix el REPAR. També ha de
disposar de farmacioles amb els materials i equips adequats i d’un vehicle medicalitzat
mentre durin les activitats, d’acord amb l'article 47 i 48 del REPAR.
- El titular disposarà del certificats d’instal·lació del limitador de so amb registrador
prèviament a l’inici de l’activitat, d’acord amb l'article 34 del REPAR.
- El titular ha de disposar d'un pla d'emergència implantat i haurà d’assumir, en cas de
produir-se una emergència en l’àmbit de la protecció civil, les tasques d’autoprotecció
interior, evacuació i seguretat, d’acord amb les previsions de l'esmentat pla.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades juntament amb còpia del
tots els informes emesos pel Responsable de Protecció Civil a les Terres de l’Ebre, pel
Cap de la Unitat Regional de Policia Administrativa de la regió Policial Terres de l’Ebre,
el Cap de l’Àrea de Prevenció i Gestió de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments de la Regió d’Emergències Terres de l’Ebre i el Servei Català
de Trànsit, Servei Territorial de Tarragona.”
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents

2.2. Alcaldia
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS D’ESCOMBRARIES. (EXP.
2018/900).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’acord de JGL de data 9 de novembre de 2018 i havent detectat que l’anualitat
2015 ja estava efectuat el pagament per part del nou subjecte passiu, el Sr. A. M. C.,
referent
a
l’immoble
del
C
Pau
Casals,
XX.
(ref.
Cadastral
8730803BF9183BXXXXGO).
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 de l’anualitat 2015 emès a nom de A. M. C., de del C Pau
Casals, XX (ref. Cadastral 8730803BF9183BXXXXGO), núm. fix 184100002668 de la
taxa d’escombraries municipal.
2.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a A. M. C.
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents

2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UNA MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE
JGL DE DATA 23-11-2018 D'UNA BAIXA DE REBUTS DE LA TAXA
D'ESCOMBRARIES. (2018-1105).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En sessió de Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2018 es va prendre
el següent acord al qual se li han detectat unes errades materials:
“Proposta d’acord de baixa de rebuts d’escombraries per duplicitat. (Exp.
2018/1105)
Vista la documentació presentada mitjançant registre d’entrada 2018/4013 de data 12
de novembre de 2018 de la Sra. M. L. B. P., amb DNI 40012612H, i domicili al C
Desiree Dogour, X 1º de Santa Cruz de Tenerife on es posa de manifest que en relació
a determinats rebuts emesos per la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble de
la Raval de Leche de l’Aldea hi ha una duplicitat (ref. Cadastral
001106700CF01C0001XL).
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Atès que els rebuts emesos erròniament són els que porten les claus de cobrament
431841002014010000127, 431841002015010000127, 431841002016010000127,
431841002017010000127 i 431841002018010000127.
Atès que dits rebuts de la taxa d’escombraries referents a l’immoble amb referència
cadastral 001106700CF01CXXXXXL ja els va pagar el nou contribuent, I. R. P., i per
tant estan duplicats al padró de la taxa d’escombraries.
Vista la documentació que obra a l’expedient 2018/1105.
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 els rebuts emesos a nom de M. L. B. P., de la Raval de Leche de
l’Aldea, núm. fix T2015 i que porten les claus de cobrament 431841002014010000127,
431841002015010000127, 431841002016010000127, 431841002017010000127 i
431841002018010000127 de la taxa d’escombraries municipal.
2.- Procedir a retornar la quantitat de 60 € pagada el dia 14 de setembre de 2018 en
concepte de la taxa d’escombraries de l’anualitat 2018 i amb clau de cobrament
431841002018010000127.
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a M. L. B.
P..”
On diu:
“1.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de M. L. B. P., de la Raval de Leche de
l’Aldea, núm. fix T2015 i que porten les claus de cobrament 431841002014010000127,
431841002015010000127, 431841002016010000127, 431841002017010000127 i
431841002018010000127 de la taxa d’escombraries municipal.”
Ha de dir:
“1.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de M. B. G., de la Raval de Leche de
l’Aldea, núm. fix T2015 i que porten les claus de cobrament 431841002014010000127,
431841002015010000127, 431841002016010000127, 431841002017010000127 i
431841002018010000127 de la taxa d’escombraries municipal.”
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:
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’acord de JGL de data 23 de novembre de 2018
amb la següent correcció:
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
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On diu:
“1.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de M. L. P. B., de la Raval de Leche de
l’Aldea, núm. fix T2015 i que porten les claus de cobrament 431841002014010000127,
431841002015010000127, 431841002016010000127, 431841002017010000127 i
431841002018010000127 de la taxa d’escombraries municipal.”
Ha de dir:
“1.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de M. B. G., de la Raval de Leche de
l’Aldea, núm. fix T2015 i que porten les claus de cobrament 431841002014010000127,
431841002015010000127, 431841002016010000127, 431841002017010000127 i
431841002018010000127 de la taxa d’escombraries municipal.”
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA RESOLUCIÓ DE LES AJUDES
ECONÒMIQUES PER AL PAGAMENT DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES 2018 EN
BENEFICI DE LA GENT GRAN. (EXP. 2018/283)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que en data 22 de març de 2018, el Ple de l’Ajuntament de l’Aldea va aprovar les
bases que han de regir l’atorgament d’ajudes econòmiques per al pagament de la taxa
d’escombraries 2018 en benefici de la gent gran.
Atès que en data 27 de març de 2018 van sortir publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
Atès que durant el període d’informació pública no es formula cap al·legació ni
reclamació i per tant passen a ser aprovades definitivament (BOPT núm. 101 de data
25 de maig de 2018).
El termini de presentació de sol·licituds va acabar el 20 de juny de 2018.
Les persones que han presentat sol·licitud d’ajut són:
INTERESSAT/DA
D. H. P.
A. LL. T.
C. C. LL.
P. F. LL.

NIF
505S
539R
377S
428V

ADREÇA
C/ LA REUS
C/ SOCIETAT
RAVAL DE LECHE
CTRA N340

Vistos els informes de Secretaria – Intervenció, de data 21 de novembre de 2018 i data
11 de desembre de 2018.
Vista la documentació que obra a l’expedient.
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Fonaments de Dret
La Llei 38/2013, de 17 de novembre, General de Subvencions i el reglament que
desplega dita Llei, que és el Real Decret núm. 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Ordenança municipal reguladora de les bases que han de regir l’atorgament d’ajudes
econòmiques per al pagament de la taxa d’escombraries 2018 en benefici de la gent
gran (BOPT núm. 101 de data 25 de maig de 2018).
Es PROPOSA l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Denegar els següents ajuts per a l’anualitat 2018, pels motius indicats:

INTERESSAT

DNI / NIE

D. H. P.

505S

A. LL. T.

539R

C. C. LL.

377S

P. F. LL.

428V

MOTIU DENEGACIÓ
Supera el llindar d’ingressos
d’acord amb el punt 3 de les
bases reguladores dels ajuts
econòmics per a la bonificació
de la taxa d’escombraries.
Supera el llindar d’ingressos
d’acord amb el punt 3 de les
bases reguladores dels ajuts
econòmics per a la bonificació
de la taxa d’escombraries.
Supera el llindar d’ingressos
d’acord amb el punt 3 de les
bases reguladores dels ajuts
econòmics per a la bonificació
de la taxa d’escombraries.
No ha donat resposta al
requeriment.

SEGON.- Notificar aquest acord als interessats.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
MENOR D’OBRES PER A L'ARRANJAMENT I MILLORA DE LA ZONA DE JOCS
DE LA PLAÇA DEL SEGADORS DE L'ALDEA. NÚM. EXP.: 2018/1196.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“La Junta de Govern Local en sessió de data 31 d’octubre de 2018 va aprovar
inicialment el projecte simplificat per a l’arranjament i millora de la zona de jocs de la
Plaça dels Segadors de L’Aldea, quin pressupost d’execució es contempla en
34.174,73 € (IVA exclòs).
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Atès que l’Ajuntament ha sol·licitat pressupost a diferents empreses, atenent al
projecte aprovat inicialment, i el qual no s’ha modificat, les ofertes presentades són les
següents:
- Fracpa Construccions i reformes, S.L, amb RE 2018/4527, amb un import de
33.521,58 €, IVA exclòs.
- Lucas Navarro Fornòs, amb RE 2018/4.525, amb un import de 34.091,13 €, IVA
exclòs.
- Construccions Gasulla Obres i Serveis, S.L, amb RE 2018/4509 amb un import
de 33.831,33 €, IVA exclòs.
En data 17 de desembre de 2018, el tècnic municipal ha emès informe en relació als
pressupostos indicats, i ha informat que l’oferta més econòmica per a l’Ajuntament és
la presentada per l’empresa FRACPA Construccions i Reformes SL.
En data 18 de desembre de 2018 s’ha emès un informe de secretaria-intervenció i del
tècnic municipal, en el qual es fa constar que l’empresa FRACPA Construccions i
Reformes SL, no resulta afectada per les limitacions de l’art. 118.3 de la Llei 9/2017,
de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic, tot tenint en compte els informes
núm. 41/2017 i 42/2017 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat.
Atès que per l’import d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un contracte
menor d’obres, de conformitat amb el previst en els arts. 13 i 118 de la Llei 9/2017, de
9 de novembre, de contractes del sector públic.
Atès l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 1532/61007
per atendre les obligacions econòmiques derivades de la contractació projectada.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local, en base a les
delegacions conferides per l’Alcaldia en el Decret 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Adjudicar a l’empresa FRACPA Construccions i Reformes SL, el contracte menor
d’obres consistents en l’arranjament i millora de la zona de jocs de la Plaça dels
Segadors de L’Aldea, segons el projecte aprovat per la Junta de Govern Local en data
30 d’octubre de 2018 i, per un import de 33.521,58 € (IVA exclòs), resultant un import
total de 40.561,11 €.
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 1532/61007.
3.- Indicar a l’empresa adjudicatària que amb caràcter previ a l’inici de les obres haurà
de presentar el corresponent pla de seguretat i salut en les obres.
4.- Notificar aquest acord a l’empresa FRACPA Construccions i Reformes SL, així com
a la resta d’empreses que han presentat oferta i traslladar-lo als serveis tècnics
municipals així com al servei d’intervenció de l’Ajuntament.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents
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2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
MENOR D’OBRES PER A L’AMPLIACIÓ DE VORERA, ARRANJAMENT DE
RAMPA I CONSTRUCCIÓ D’EMBORNALS A LA ZONA DE L’AV. CATALUNYA,
291. NÚM. EXP.: 2018/1190.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“La Junta de Govern Local en sessió de data 31 d’octubre de 2018 va aprovar
inicialment el projecte simplificat per a l’ampliació de vorera, arranjament de rampa i
construcció d’embornals a la zona de l’Av. Catalunya, 291, quin pressupost d’execució
es contempla en 7.569,17 € (IVA exclòs).
Atès que l’Ajuntament ha sol·licitat pressupost a diferents empreses, atenent al
projecte aprovat inicialment, i el qual no s’ha modificat, les ofertes presentades són les
següents:
- Construcciones y reformes Jimaran, S.L, amb RE 2018/4437, amb un import de
7.569,00 €, IVA exclòs.
- Patran Costa Daurada,S.L, amb RE 2018/4456, amb un import de 7.455,00 €,
IVA exclòs.
- Obres Vent i Sol 2010, S.L, amb RE 2018/4506 amb un import de 7.500,00 €,
IVA exclòs.
En data 17 de desembre de 2018, el tècnic municipal ha emès informe en relació als
pressupostos indicats, i ha informat que l’oferta més econòmica per a l’Ajuntament és
la presentada per l’empresa Patran Costa Daurada SL.
En data 18 de desembre de 2018 s’ha emès un informe de secretaria-intervenció i del
tècnic municipal, en el qual es fa constar que l’empresa Patran Costa Daurada SL, no
resulta afectada per les limitacions de l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre
de Contractes del Sector Públic, tot tenint en compte els informes núm. 41/2017 i
42/2017 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat.
Atès que per l’import d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un contracte
menor d’obres, de conformitat amb el previst en els arts. 13 i 118 de la Llei 9/2017, de
9 de novembre, de contractes del sector públic.
Atès l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 453/61906 per
atendre les obligacions econòmiques derivades de la contractació projectada.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local, en base a les
delegacions conferides per l’Alcaldia en el Decret 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Adjudicar a l’empresa Patran Costa Daurada SL, el contracte menor d’obres
consistents en l’ampliació de vorera, arranjament de rampa i construcció d’embornals a
la zona de l’Av. Catalunya, 291, segons el projecte aprovat per la Junta de Govern
Local en data 31 d’octubre de 2018 i, per un import de 7.455,00 € (IVA exclòs),
resultant un import total de 9.020,55 €.
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 453/61906.
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3.- Indicar a l’empresa adjudicatària que amb caràcter previ a l’inici de les obres haurà
de presentar el corresponent pla de seguretat i salut en les obres.
4.- Notificar aquest acord a l’empresa Patran Costa Daurada SL, així com a la resta
d’empreses que han presentat oferta i traslladar-lo als serveis tècnics municipals així
com al servei d’intervenció de l’Ajuntament.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
MENOR D’OBRES PER A L’ARRANJAMENT DE DIVERSOS TRAMS DE L’AV.
CATALUNYA. NÚM. EXP.: 2018/1189.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“La Junta de Govern Local en sessió de data 31 d’octubre de 2018 va aprovar
inicialment el projecte simplificat per a l’arranjament de diversos trams de l’Av.
Catalunya, quin pressupost d’execució es contempla en 25.943,65 € (IVA exclòs).
Atès que l’Ajuntament ha sol·licitat pressupost a diferents empreses, atenent al
projecte aprovat inicialment, i el qual no s’ha modificat, les ofertes presentades són les
següents:
- Obres Vent i Sol 2010, S.L, amb RE 2018/4435 amb un import de 25.684,00 €,
IVA exclòs.
- Construcciones y reformes Jimaran, S.L, amb RE 2018/4436, amb un import de
25.940,00 €, IVA exclòs.
- Patran Costa Daurada,S.L, amb RE 2018/4459, amb un import de 25.900,00 €,
IVA exclòs.
En data 17 de desembre de 2018, el tècnic municipal ha emès informe en relació als
pressupostos indicats, i ha informat que l’oferta més econòmica per a l’Ajuntament és
la presentada per l’empresa Obres Vent i Sol 2010 SL.
En data 18 de desembre de 2018 s’ha emès un informe de secretaria-intervenció i del
tècnic municipal, en el qual es fa constar que l’empresa Obres Vent i Sol 2010 SL, no
resulta afectada per les limitacions de l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre
de Contractes del Sector Públic, tot tenint en compte els informes núm. 41/2017 i
42/2017 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat.
Atès que per l’import d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un contracte
menor d’obres, de conformitat amb el previst en els arts. 13 i 118 de la Llei 9/2017, de
9 de novembre, de contractes del sector públic.
Atès l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 453/61906 per
atendre les obligacions econòmiques derivades de la contractació projectada.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local, en base a les
delegacions conferides per l’Alcaldia en el Decret 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
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1.- Adjudicar a l’empresa Obres Vent i Sol 2010 SL, el contracte menor d’obres
consistents en l’arranjament de diversos trams de l’Av. Catalunya, segons el projecte
aprovat per la Junta de Govern Local en data 31 d’octubre de 2018 i, per un import de
25.684,00 € (IVA exclòs), resultant un import total de 31.077,64 €.
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 453/61906.
3.- Indicar a l’empresa adjudicatària que amb caràcter previ a l’inici de les obres haurà
de presentar el corresponent pla de seguretat i salut en les obres.
4.- Notificar aquest acord a l’empresa Obres Vent i Sol 2010 SL, així com a la resta
d’empreses que han presentat oferta i traslladar-lo als serveis tècnics municipals així
com al servei d’intervenció de l’Ajuntament.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
MENOR D’OBRES PER A L’ARRANJAMENT AMB PAVIMENTACIÓ DE PARXES
DE CARRERS DE L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2018/1126.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 21 de novembre de 2018 amb R.E 2018/ 4163 en la mercantil A3K Serveis i
Obres SL va presentar un pressupost per import de 4.142,49 euros (IVA exclòs) per a
l’arranjament amb pavimentació de parxes de carrers de L’Aldea.
Atès l’informe favorable del tècnic municipal de data 12 de desembre de 2018.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat
amb la mercantil A3K Serveis i Obres SL contractacions menors amb càrrec al
pressupost municipal 2018, que aïlladament o conjuntament, incorporant la
contractació projectada ascendeixin a 40.000 €, 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 453/61906 hi ha consignació de crèdit suficient
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació.
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 la mercantil A3K Serveis i Obres SL del contracte
menor d’obres d’arranjament amb pavimentació de parxes de carrers de L’Aldea per
un import de 4.142,49 euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 5.012,40
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euros, segons pressupost presentat en data 21 de novembre de 2018 amb R.E 2018/
4163.
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 5.012,40 euros en càrrec a l’aplicació
pressupostària 453/61906.
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’interessat.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER AL LLOGUER DE MATERIAL DE LA FIRA
DE SANTA LLÚCIA 2018. NÚM. EXP.: 2018/1181.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 5 de desembre de 2018 amb R.E 2018/4351 en la mercantil CHARLY DELTA
SL va presentar un pressupost per import de 4.300,00 euros (IVA exclòs) per al lloguer
de material de la Fira de Santa Llúcia 2018.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat
amb la mercantil CHARLY DELTA SL 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 4311/20304 hi ha consignació de crèdit suficient
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació.
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 la mercantil CHARLY DELTA SL del contracte
menor de lloguer de material de la Fira de Santa Llúcia 2018 per un import de 4.300,00
euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 5.203,00 euros, segons pressupost
presentat en data 5 de desembre de 2018 amb R.E 2018/4351.
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 5.203,00 euros en càrrec a l’aplicació
pressupostària 4311/20304.
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’interessat.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
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2.2.9.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
D’OBRES D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA SÈQUIA MARE, PER
PROCEDIMENT OBERT ABREUJAT. NÚM. D’EXP.: 2018/913.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“ANTECEDENTS
1- La Junta de Govern Local per acord de data 5 de setembre de 2018 va aprovar
l’expedient i el Plec de Clàusules Administratives per a l’adjudicació del contracte
d’obres per a l’arranjament del camí de la Sèquia Mare de L’Aldea mitjançant
procediment abreujat primari.
2- 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.
3- En data 23 d’octubre es requereix a l’empresa BENITO ARNÓ E HIJOS SAU, que
justifiqui l’oferta presentada anormalment baixa.
4- En data 26 d’octubre de 2018 BENITO ARNÓ E HIJOS SAU va presentar la
justificació de l’oferta anormalment baixa.
5- En data 6 el tècnic municipal va informar de que el tipus de paviment no era
l’adequat per a la superfície i de retrotreure les actuacions.
6- La Junta de Govern Local per acord de data 9 de novembre de 2018 va aprovar
l’expedient i el Plec de Clàusules Administratives per a l’adjudicació del contracte
d’obres per a l’arranjament del camí de la Sèquia Mare de L’Aldea.
7.- Durant la licitació es van presentar les ofertes següents:
NOM DE L’EMPRESA

1. AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS S.L, R.E 2018/4260, de
data 30/11/2018
2. ARNÓ INFRAESTUCTURAS SLU, R.E. 2018/4273 de data
30/11/2018
3.TECNOLOGIA DE FIRMES SA, R.E. 2018/4292 de data 03/12/2018
4. BECSA SA, R.E. 2018/4294 de data 03/12/2018
8.- En dates 11 i 13 de desembre de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació amb
l’objecte de procedir a l’obertura del sobre únic i proposar l’adjudicatari de les obres.
Les ofertes presentades foren les següents:

NOM DE L’EMPRESA

Import oferta Puntuació de
econòmica
l’oferta
(sense IVA).
Fins a 100
punts
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41.202,00 €

70

42.306,07 €

50,83

TECNOLOGIA DE FIRMES SA
43.380,00 €
AUXILIAR
DE
FIRMES
Y
67.861,51€
CARRETERAS S.L

32,17
25,12

BECSA SA
ARNÓ
SLU

INFRAESTUCTURAS

9.- En data 13 de desembre de 2018 la Mesa de Contractació acorda requerir la
documentació relacionada a la clàusula 16 del PCAP a l’empresa BECSA SA.
10.- En data 18 de desembre de 2018 l’empresa BECSA SA presenta a
l’Ajuntament per RE núm. 2018/4572 la justificació requerida.
FONAMENTS DE DRET
-

Disposició Transitòria Primera, punt 1 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 conferides per l’Alcalde mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de
data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Adjudicar a l'empresa BECSA SA el contracte d’obres per a l’arranjament
del camí de la Sèquia Mare de L’Aldea, mitjançant procediment obert abreujat sumari
per un l’import 41.202,00 euros, més IVA del 21% per import de 8.652,42€ resultant
un preu d’adjudicació de 49.854,42 euros.
SEGON.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 454/61903 del
pressupost vigent de despeses.
TERCER.- Notificar aquest acord a les empreses participants en aquest procediment
d’adjudicació.
QUART.- Notificar a l’empresa BECSA SA adjudicatària del contracte, el present
acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc no més tard dels 15 dies
hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord d’adjudicació en el perfil del contractant.
SISÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents

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

20

3. PROPOSTES URGENTS
3.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D’UNA AJUDA
MUNICIPAL, PL’A MET 6 2018. INTERESSAT: RODA BONFILL SL. NÚM. EXP.:
2018/1178.
Arribat a aquest punt l’Alcalde informa que l’empresa “RODA BONFILL SL” ha
presentat instància per acollir-se a la subvenció del PL’A MET 2018, i que per tant és
urgent aprovar aquesta concessió de subvenció degut a que finalitza l’any, per això
proposa aprovar la urgència d’aquest punt i incorporar-lo a l’ordre del dia de la
sessió.
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la
qual és la que seguidament es transcriu.
“ANTECEDENTS
1.- Les sol·licituds de subvencions destinades a fomentar la posada en funcionament
de noves activitats industrials o comercials a la localitat i a fomentar la contractació de
nous treballadors al municipi de l’Aldea, es tramiten a l’empara de les bases aprovades
en sessió de Ple de data 22 de març de 2018 i publicades al BOPT en data 25 de maig
2018.
2.- Els destinataris dels ajuts són les persones físiques o jurídiques que demanin una
llicència d’activitats, o facin la perceptiva comunicació, per a instal·lar o obrir una nova
indústria o activitat al terme municipal de l’Aldea, durant l’any 2018 i les persones
físiques o jurídiques que contractin un nou treballador durant l’any 2018.
3.- El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de desembre de 2.018.
4.- El Sr. H. R. B., actuant en nom i representació de Roda Bonfill SL amb CIF
B55662886 amb data 5 de desembre de 2018, registre general d’entrada a la
corporació núm. 2018/4338, va demanar acollir-se a la subvenció PL’A MET 6
destinada a fomentar la contractació de tres noves treballadores per a la seva activitat
aportant resolució sobre reconeixement d’alta a la Seguretat Social i contracte de
treball a temps parcial.
FONAMENTS DE DRET
1.- Les Bases que han de regir la concessió de subvencions per al foment de la
iniciativa empresarial i comercial i per la contractació de treballadors “PL’A MET 6” de
l’any 2018 foren aprovades en sessió de Ple de data 22 de març de 2018.
2.- Constitueix un dels objectes de les bases la concessió d’ajuts econòmics per a
contractar treballadors, així com regular llur convocatòria.
3.- Són destinataris de l’ajut les persones físiques o jurídiques que contractin un nou
treballador, durant l’any 2018.
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4. En relació amb les condicions que s’han de complir per a la concessió de la
subvenció municipal, les bases indicades preveuen el següent:
“- Els nous treballadors ho han de ser per a una indústria o comerç o activitat que es realitzi, o
es pretengui realitzar en el terme municipal de L’Aldea.
- El nou treballador ha de ser de nova incorporació a l’empresa o ha de portar un mínim de sis
mesos sense treballar-hi.
Per acreditar aquest extrem el sol.licitant ha d’aportar la documentació adient per demostrar la
data de la baixa del treballador, per qualsevol mitjà de prova admès en Dret.
- Els treballadors han de romandre en l’empresa contractant, un mínim de sis mesos a partir de
la concessió de la subvenció. La contractació del treballador haurà de realitzar-se en el mes
següent a la notificació de l’acord de concessió. Aquest termini començarà a comptar a partir
de l’endemà de la notificació de l’acord de concessió.
- El nou treballador ha de portar un mínim de sis mesos, a partir de la petició de subvenció que
es formuli, empadronat a L’Aldea.
Per acreditar aquest extrem, el sol·licitant aportarà un certificat històric d’empadronament de la
persona que es pretén contractar.
- El nou treballador ha d’estar en situació d’aturat o no ha d’estar desenvolupant cap mena de
treball remunerat.”

5.- Al pressupost municipal consta l’aplicació 433/48013 amb consignació de crèdit
suficient per atendre la concessió de l’ajuda sol·licitada, que és de 1.000 € per
treballadora.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències prevista en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Concedir a la mercantil Roda Bonfill SL amb CIF B55662886 una subvenció per
import de 1.000 € per la contractació de la treballadora Sra. O. H. en virtut de les
bases que regeixen la concessió de subvencions per al Foment de la Iniciativa
Empresarial i Comercial i per a la contractació de Treballadors (PL’A MET 2018).
2.- Concedir a la mercantil Roda Bonfill SL amb CIF B55662886 una subvenció per
import de 1.000 € per la contractació de la treballadora Sra. M. J. S. F. en virtut de les
bases que regeixen la concessió de subvencions per al Foment de la Iniciativa
Empresarial i Comercial i per a la contractació de Treballadors (PL’A MET 2018).
3.- Concedir a la mercantil Roda Bonfill SL amb CIF B55662886 una subvenció per
import de 1.000 € per la contractació de la treballadora Sra. C. S. S. en virtut de les
bases que regeixen la concessió de subvencions per al Foment de la Iniciativa
Empresarial i Comercial i per a la contractació de Treballadors (PL’A MET 2018).
4.- Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació 433/48013 del
pressupost municipal 2018.

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

22

5.- Advertir al beneficiari que per tenir dret al pagament d’aquesta ajuda ha
d’acreditar davant l’Ajuntament que les noves treballadores s’han mantingut un
mínim de 6 mesos en l’empresa, comptats a partir de la data de concessió de la
subvenció, d’acord amb el previst a la base quarta (ii) punt 3 i base sisena.
6.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció i notificar-lo a la empresa
interessada.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents
3.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES DE CARNESTOLTES 2019.
Arribat a aquest punt l’Alcalde informa que el dia 2 de març de 2019 es realitzarà la
festa de Carnestoltes, i que per tant és urgent aprovar les bases del concurs de
comparses i carrosses per a donar coneixement als interessats que vulguin participar,
per això proposa aprovar la urgència d’aquest punt i incorporar-lo a l’ordre del dia de la
sessió.
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la
qual és la que seguidament es transcriu.
“Vista la legislació vigent continguda en la Llei 7/1985, Decret Legislatiu 2/2003 pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei
Reguladora d'Hisendes Locals i Decret 179/1995 de la Generalitat de Catalunya, hom
per unanimitat acorda:
1r.-Aprovar les bases elaborades per al Carnestoltes 2019 i que s'han examinat
detingudament en la present sessió.
2n.-Publicar les esmentades bases, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província, durant un termini de vint dies hàbils, efectuant una referència
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix s'efectuarà la convocatòria per l'atorgament dels premis, d'acord amb les
directrius i de la manera que especifiquen les bases aprovades.
S'entendran definitivament aprovades les bases de referència, si durant el període
d'informació pública no es formula contra seva cap mena de reclamació ni al·legació.
3er.-Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin, i signar quants
documents facin falta per a la plena efectivitat d'aquest acord.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents
La Presidència aixeca la sessió a les 11:40 hores del dia 19 de desembre de
2018, de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 24 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Accidental
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Daniel Andreu i Falcó

Estefania Curto i Zapater
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