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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 3/2023. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 3 DE 
FEBRER DE 2023. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  3 de febrer de 2023 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 3 de febrer de 2023, 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. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretària Accidental 
Roser Noche Casanova 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 27 DE 
GENER DE 2023. 
 
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 extraordinària del dia 27 de 
gener de 2023 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 LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA DE 
DIVISIÓ HORITZONTAL TOMBADA. INTERESSAT: F. N. A. ( NÚM. EXP. 2022/1922) 
 
Vista la instància presentada pel Sr. F. N. A. amb R.G.E. 2022/5652 i 2022/5682 on es 
sol·licita llicència municipal per a la divisió horitzontal tombada del C/ Santa Àgata, XX 
(Ref. Cadastral: 9539611BF9193H0001WZ) en diverses finques. 
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Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 2 de febrer de 2023, que diu: 
 
“DIVISIÓ HORITZONTAL 
Expedient:  2022/1922    
RGE: 2022/5652 
Sol·licitant:  F. N. A. 
Assumpte:   Sol·licitud de llicència de divisió horitzontal tombada  
Emplaçament:  C/ Santa Àgata XX 
Ref. Cadastral:  9539611BF9193H0001WZ 
 
En relació a la instància presentada pel Sr. Francisco Nicolau Alegre en que sol·licita 
una llicència de divisió horitzontal del C/ Santa Àgata XX, na Núria Forcadell Garcia, en 
la seva qualitat d’Arquitecta Tècnica Municipal accidental de l’Ajuntament de l’Aldea, 
emet el següent: 
 
INFORME 
 
1. NORMATIVA MUNICIPAL 
Aquesta finca matriu objecte de parcel·lació es troba ubicada 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 dins la Classificació jurídica de Sòl Urbà consolidat, 
zona extensiva 2A. 
 
Les condicions de parcel·lació: 
 
Art. 107   Edificació en zona residencial semi-intensiva 2A : 
- Façana mínima………………………………………. 5,50 metres 
- Fondària màxim edificable…………………........…..15 m 
- Alçada reguladora...................………………………9,80 m 
- Nombre de plantes...................……………………..Pb+2Pp 
 
2. CARACTERÍSTIQUES FINCA MATRIU 
La parcel.la inicial de la proposta de segregació i que està identificada en pàgina 9 del 
projecte de segregació redactat per l’arquitecte tècnic Albert Gas Cugat, correspon a les 
següents dades: 

 
Dades registrals de l’escriptura   
Registre de la Propietat de Tortosa Nº 1: Tom: 3472, Llibre: 797,  Foli: 46, Finca núm. 
33767. 
 
Dades cadastrals  
Referencia cadastral: 9539611BF9193H0001WZ   
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Sup. parcel.la 282 m2. 
 

3. PARCEL·LES RESULTANTS 
Les parcel·les resultants de la proposta de segregació i que estan identificades a la 
pàgina 9 del projecte de segregació redactat per l’arquitecte tècnic Albert Gas Cugat, 
es desglossen en el següent quadre: 

 

 
CARACTERÍSTIQUES de les PARCEL·LES RESULTANTS 

 

 
 

4. CONCLUSIONS 
 

PROCEDEIX la llicència de parcel·lació d’ acord amb les mides que es descriuen a  les 
pàgines 10 i 11 i se certifica a les pàgines 12 i 13 del projecte de segregació redactat 
per l’arquitecte tècnic A. G. C.. 
Núria Forcadell Garcia 
Arquitecta Tècnica Municipal acctal. ” 
 
A la vista de l’exposat, a la junta de Govern local es proposa l’adopció del següent,  
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ACORD: 
 
PRIMER. Concedir llicència per a la divisió horitzontal de la finca ubicada al C/ Santa 
Àgata XX al Sr. F. N. A., d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals de data 
2 de febrer de 2023. 
 
SEGON. Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació del projecte de segregació per 
un import de 62,00 € d’acord amb el que determina l’article 5. D) de l’Ordenança Fiscal 
núm. 9, reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques. 
 
TERCER. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes oportuns. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: CONSTRUCCIONS ESTORACH TOSET, S.A.U. (NÚM. 
EXP. 2023/134) 
 
Vist que Construccions Estorach Toset, S.A.U. amb Registre General d’Entrada 
2023/334, presenta comunicació prèvia d’obres consistents en neteja i col·locació de 
paviment de pati interior al carrer Sant Blai, X (Ref. Cad.: 9740511BF9194B0035BO) 
d’aquest municipi. 
 
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 en data 2 de febrer de 2023 pels serveis tècnics 
municipals, 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. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
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 Construccions Estorach Toset, S.A.U., consistents en neteja i col·locació 
de paviment de pati interior al carrer Sant Blai, X (Ref. Cad.: 9740511BF9194B0035BO)  
i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe 
de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA D’OBRES                               
 
Assumpte:   Neteja i pavimentació del pati interior. 
Expedient:   2023/134  
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R.G.E.:  2023/334 
Sol·licitant:    CONSTRUCCIONS ESTORACH TOSET. S.A.U 
Emplaçament:   Carrer Sant Blai, X 
Ref. Cadastral: 9740511BF9194B0035BO 
 
 
Núria Forcadell Garcia Arquitecta Tècnica Municipal accidental a l’Ajuntament de 
l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia 
de data 02 de febrer de 2023, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
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 resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Netejar pati interior i col·locar paviment. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres i plànol de situació. 
 
3 Règim del sòl 
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 en la classificació de sòl urbà consolidat  i qualificat en 
la Clau 2A, Extensiva tipus A . 
 
4 Fonaments de dret 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. Disposició transitòria Quinzena. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística 
 

5 Conclusió  
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
 

1- 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. 

2- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
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la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

3- Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 

4- 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. 

5- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

6- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), amb el següent desglossament: 
 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix  1.000,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8)    1.000 € x 3,60 % 36,00 € 

TOTAL  36,00 € 
 
Núria Forcadell Garcia 
Arquitecta Tècnica Municipal acctal. ” 
 
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, per un import total de 36,00 
€ amb el següent desglossament: 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.000,00 € x 3,60 % 36,00 € 

TOTAL  36,00 € 
 
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. 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA D'OBRES 
MAJORS. INTERESSADA: KRONOSPAN TORTOSA, S.L. (NÚM. EXP. 2023/143) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per part de Kronospan Tortosa, 
S.L.en data 2 de febrer de 2023 amb Registre general d’entrada 2023/423: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2023/143 Kronospan 
Tortosa, S.L. 

Pol. Ind. Catalunya Sud 
(6050802BF9165S0001TD- 
6050803BF9165S0001FD 
6050804BF9165S0000XS) 

Major 25.536,78 € 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe de l’Arquitecta tècnica municipal de data 2 de 
febrer de 2023, 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. 216/2019, de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Concedir a Kronospan Tortosa, S.L. la llicència d’obres majors per a moviment 
de terres a les parcel·les ubicades al Polígon Industrial Catalunya Sud amb referències 
cadastrals 6050802BF9165S0001TD, 6050803BF9165S0001FD i 
6050804BF9165S0000XS, 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. 
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S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER. Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART. D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de la 
llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per la 
direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística.  
 
CINQUÈ. Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 25.536,78 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 532.016,28 x 3,60 % 19.152,59 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 532.016,28 x 1,20 % 6.384,19€  

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5)  310,00 € 

TOTAL  25.536,78 € 

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

1- Previ l’inici de les obres deurà aportar Projecte d’execució, Full de assumeix de 
direcció d’obra visats i l’Estudi de seguretat i salut. 

2- Caldrà també aportar el full de designació de Coordinador de Seguretat en fase 
d’ execució d’ obra.  

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

4- Caldrà donar compliment a la Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció 
de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

5- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 
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6- Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 

7- 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.  

8- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un certificat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a.  

9- Els terminis per l’execució de les obres, a efectes de la vigència o extinció per 
caducitat de la llicència corresponent, seran d’un any per començar-les i tres 
anys per acabar-les. En el ambdós supòsits els terminis s’han de comptar des 
de la data de notificació al peticionari de l’atorgament de la llicència. 
S’estableix la possibilitat d’una pròrroga d’ambdós terminis (de començament i 
acabament de les obres), per la meitat de la seva durada respectivament, 
sempre amb la prèvia petició per part del sol·licitant de la llicència, abans dels 
venciments del terminis assenyalats. 
 

SETÈ. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d’intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR D'OBRES 
REFERENT A  L'AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE  A LA RAVAL DE 
SANT JOSEP. NÚM. EXP.: 2023/141.  
 
Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar les obres d’ampliació de la xarxa d’aigua 
potable a la Raval de Sant Josep. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil SOCIEDAD GENERAL 
DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. registrat en data 2 de febrer de 2023 amb núm. 
RE 2023/427. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
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PRIMER. Executar el contracte d’obres, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 44162500-8 
- El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch. 
- El preu del contracte es fixa en 39.241,53 €, i 8.240,72 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 47.482,25 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 39.241,53 €, pressupost net, i 8.240,72 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2023/1/161/61906 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONT RACTACIÓ DE LES 
OBRES “ACTUACIONS D’ENDEGAMENT DEL BARRANC DELS PIX ADORS A 
L’ALDEA. ADDENDA 3 – PONT I AIGÜES AMUNT” (NÚM. EXP .: 2023/144) 
 
Atès que en data 2 de febrer de 2023, s’incoa l’expedient per a la contractació objecte 
l’execució de les obres incloses en el projecte “Actuacions d’endegament del Barranc 
dels Pixadors a L’Aldea. Addenda 3 – Pont i aigües amunt”, redactat per l’Enginyer de 
camins, canals i ports, Sr. Miquel Àngel Albacar Damian, i l’Enginyera tècnica industrial, 
Sra. Cinta Reques Blanc, i el delineant, Sr. Manuel Àlvarez Cobos, aprovat inicialment 
per la Junta de Govern Local de la Corporació de data 19 de novembre de 2021, publicat 
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 30 de novembre de 2021 i havent 
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transcorregut el termini de 30 dies hàbils sense que es presentin al·legacions i 
reclamacions, el projecte s’ha aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de la 
Corporació de data 28 de gener de 2022. 
 
Vist que, s’ha justificat la necessitat i idoneïtat del contracte per part de la Regidoria 
d’Acció Urbana i Rural. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal, el percentatge que suposa la contractació en 
relació amb els recursos ordinaris del pressupost per a l’exercici 2022 és d’un 11,09 % 
del total. 
 
Vist l’informe de Secretaria en que es detalla que, d’acord amb les característiques del 
subministrament, es considera el procediment més adequat per a la seva adjudicació el 
procediment obert, amb diferents criteris d’adjudicació de caràcter automàtic. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades mitjançant acord del Ple de la Corporació de 27 de 
juny de 2019. 
 
En aplicació de l’Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases 
de Règim Local i 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 i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
En conseqüència, proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, 
amb diferents criteris d’adjudicació per a l’obra “Actuacions d’endegament del Barranc 
dels Pixadors a L’Aldea. Addenda 3 – Pont i aigües amunt”. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació 
referida, amb un pressupost base de licitació de 615.557,77 € (508.725,43 € i 
106.832,34 € d’IVA) amb càrrec a la partida pressupostària 459/61908 de l’estat de 
despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2023. 
L’existència de crèdit resta condicionada a l’aprovació de la modificació pressupostària 
de suplement de crèdit. 
 
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el 
contracte. 
QUART. Publicar al Perfil del contractant perquè durant el termini de vint dies naturals, 
comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es presentin 
les proposicions que es considerin pertinents. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la Intervenció municipal. 
 

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDAC IÓ 
EXTRAORDINÀRIA DE CLAVEGUERAM (NÚM. EXP.: 2023/149)  
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D’acord amb la liquidació extraordinària sector Florette de clavegueram, corresponent a 
als exercicis 2021, 2022 i avançament del 2023, presentat per AGBAR, S.A., empresa 
concessionària dels serveis, mitjançant Registre General d’Entrada 2023/386. 
 
Sent el saldo de l’esmentada liquidació extraordinària un resultat a favor de l’Ajuntament 
de 49.469,75 €.  
 
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. 216/2019, de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar la liquidació extraordinària sector Florette de clavegueram, 
corresponent a als exercicis 2021, 2022 i avançament del 2023, presentat per l’empresa 
concessionària AGBAR, S.A. , per un import a favor de l’Ajuntament de 49.469,75 €. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a AGBAR, S.A. i a l’àrea d’intervenció. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
3.- PROPOSTES D’URGÈNCIA. 
 
No hi ha propostes d’urgència. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:15 hores d el dia 3 de febrer de 2023, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 12 p àgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
 
Xavier Royo i Franch     Roser Noche Casanova  


