ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 3/2019
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 8 DE
FEBRER 2019.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 8 de febrer de 2019
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 8 de febrer de 2019, es reuneixen a la Sala
de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en els
termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, que
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, 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 23 DE GENER
DE 2019.
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 23 de gener de 2019
que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per
unanimitat l’esborrany de referència.
2. PROPOSTES
2.1. Cultura i Patrimoni
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ D’UNES BASES DEL XIII
CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL. NÚM. EXP.: 2019/112.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Cultura:
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“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 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.
3r.-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.
2.2. Urbanisme
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA
D'OBRES MAJORS EXP. 2018/1031.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 26 de setembre de 2018
amb Registre general d'Entrada 2018/3429:
EXP.
2018/
1031

NOM
I
COGNOM
Explotació
Agrícola
Aldeagro
SL

SITUACIÓ

TIPUS OBRA

Polígon
7
parcel·la 61

Per a cobert
agrícola.

TOTAL
LIQUIDACIÓ
1.944,72 €

TOTAL
FIANCES
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
01/02/2019 i l’informe jurídic de data 04/02/2019, els actes d’edificació i ús del sòl
l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística
reguladora.
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre reunida en sessió de data 23 de gener de 2019.
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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 l’Explotació Agrícola Aldeagro SL la llicència necessària per a
efectuar les obres de construcció d’un cobert agrícola al Polígon 7 parcel·la 61 de
l’Aldea, amb estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient.
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb el projecte aprovat, la normativa de
planejament d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis
tècnics, si s’escau.
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat
de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la
llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació,
que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat
i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de
13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte
quan es dona alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU.
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament,
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona
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 1.944,72 € amb el següent desglossament:
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CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)
TOTAL

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
40.514,95 x 3,60 %
40.514,95 x 1,20 %

IMPORTS
1.458,54 €
486,18 €
310,00 €
1.944,72 €

SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la
llicència que s’atorga:
Total Residus (import mínim – Decret 89/2010)

150,00 €

Resultat del càlcul de la fiança de residus, per aplicació del Decret 89/2010, de 29 de
juny, pel qual s’aprova el programa de residus de la construcció de Catalunya:
Tm (Tonelada mètrica):
€/Tm:
Total:

3,66 Tm
11,00 €/Tona
40,26 €

D’acord amb l’article 11 del Capítol III del Decret 89/2010 on diu literalment: “L’import de
la fiança, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els
residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus previstos en l’estudi
de gestió, amb un mínim de 150 euros.”, la quota a liquidar serà de 150,00 €.
SETÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions:
•
•
•
•

L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
Deurà d’acreditar-se haver signat amb un gestor autoritzat un document
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus.
Aquesta construcció únicament es pot destinar l’ús per al que s’ha sol·licitat
la llicència, en cap cas es poden reconstruir i rehabilitar amb vista a destinarles a l’ús d’habitatge familiar.
Cal que s’apliquen els criteris i mesures d’integració proposats i continguts en
l’Estudi d’impacte i integració paisatgística, així com les consideracions fetes
pel que fa al color del revestiment de la coberta i pel que fa a l’arbrat. Segons
s’indica en el punt 7 d’aquest informe i tal com diu la resolució de l’acord de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de sessió 23 de
gener de 2019. Expedient: 2018/067853/E.

Segons l’informe rebut de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre,
en la valoració de l’expedient indica el següent:
“ Pel que fa a l'Estudi d'impacte i integració paisatgística aportat, si bé es valora
positivament, el seu contingut, cal fer les consideracions següents:
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- Pel que fa als acabats, el projecte preveu la coberta del nou cobert de color
verd: cal dir que la paleta cromàtica de la vegetació, rica en matisos i variacions,
és difícil d’imitar i pot semblar artificial quan s’utilitza en construccions, i conferirlos un caràcter impropi, per la qual cosa caldrà utilitzar un color de la gamma
dels ocres o terrosos, partint del color de la terra del lloc, de manera que es
generi una harmonia cromàtica entre el nou element i el seu entorn, o amb les
edificacions tradicionals existents a la finca. En aquest sentit, també seria
recomanable que el magatzem agrícola existent a la finca modifiqués els seus
acabats, que també són de color verd, per tal d’aconseguir una imatge més
unitària de totes les construccions existents a la finca.
- Pel que fa a l’arbrat, es preveu una plantació d’arbres propis de la zona i de
creixement ràpid. En aquest sentit, les noves plantacions s’hauran de fer de
manera aleatòria i evitant la formació de fileres o de qualsevol altra ordenació
regular de l’arbrat, atès que la ocultació no és la finalitat de la integració
paisatgística.”
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.
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ
PRÈVIA. EXP. 2019/67. A. C. Z.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 18 de gener de 2019 amb Registre
d’entrada núm. 2019/206 per A. C. Z. on comunica les obres consistents en neteja i
revisió de les instal·lacions existents al local situat al carrer Campredó, XX-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 de data 01/02/2019, els
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa
urbanística.
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 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. C. Z. on comunica les obres consistents en la neteja i revisió de les
instal·lacions existents al local situat al carrer Campredó, XX-XX de l’Aldea i comunicar
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que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat
amb la seva petició:

Assumpte:
Sol·licitant:
Data registre entrada:
Emplaçament:

Comunicació prèvia de les obres consistents en la neteja i
revisió de les instal·lacions existents.
A. C. Z.
18 de gener de 2019
C/ Campredó, XX-XX

Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la
provisió d’alcaldia de data 21 de gener de 2019 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig,
emeto l’informe següent:
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que
resten subjectes a comunicació prèvia.
1.

L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents
Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i amb
les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea publicades
en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig de 2010 dins
la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 2A zona extensiva.

2.

Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació.

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres excloses de llicència
que es porten a terme al C/ Campredó, XX-XX i consistents en la neteja i revisió de les
instal·lacions, amb els següents condicionants:
•

3.

L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura.
• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.
• 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.
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:
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El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 100,00 €.

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
100,00 x 3,60 %

IMPORTS
3,6 €
3,6 €

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 3,6€ amb el següent
desglossament:

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
100,00 x 3,60 %

IMPORTS
3,6 €
3,6 €

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.
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ
PRÈVIA. EXP. 2018/1229.
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 28 de desembre de 2018 amb
Registre d’entrada núm. 2018/4655 per C. P. D. on comunica les obres consistents en
reformar el bany i arrebossat ubicat al C Joan Carles I, X 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 04/02/2018, 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 C. P. D. on comunica les obres consistents en reformar el bany i
arrebossat ubicat al C Joan Carles I, X de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis
tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS
Assumpte:

Comunicació d'obres excloses de llicència per reforma del bany i
arrebossat.
Expedient:
2018/1229
Sol·licitant:
C. P. D.
R.G.E.:
2018/4655
Emplaçament: C/ Joan Carles I, núm X
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la
provisió d’alcaldia de data 02 de gener de 2019 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig ,
emeto l’informe següent:
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que
resten subjectes a comunicació prèvia.
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1.

L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents
Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i amb
les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea publicades
en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig de 2010 dins
la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 2 extensiva tipus 2A.

2.

Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació.

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es
porten a terme al C/ Joan Carles I, núm X i consistents en reforma de bany del garatge,
canvi de plat de dutxa, griferia, alicatat i repicat de la part baixa de la paret, 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.

3.

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:

4.

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 1.800,00 €.
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

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

1.800,00 x 3,60 %

IMPORTS
64,8 €
64,8 €

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
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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 64,80 € amb el següent
desglossament:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

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

1.800,00 x 3,60 %

IMPORTS
64,8 €
64,8 €

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.
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ
PRÈVIA. EXP. 2019/122.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 1 de febrer de 2019 amb Registre
d’entrada núm. 2019/425 per M. P. T. on comunica les obres consistents en reformar
cuina i canviar manises ubicada al C Sant Tomàs, 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 04/02/2019, els
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa
urbanística.
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 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:
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PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia
presentada per M. P. T. on comunica les obres consistents en reformar cuina i canviar
manises ubicada al C Sant Tomàs, 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:
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS
Assumpte:

Comunicació obres excloses de llicència per reformar cuina i canviar
manises.
Expedient:
2019/122
Sol·licitant:
M. P. T.
R.G.E.:
2019/425
Emplaçament: C/ Sant Tomàs, XX.
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la
provisió d’alcaldia de data 02 de febrer de 2019 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig ,
emeto l’informe següent:
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que
resten subjectes a comunicació prèvia.
1.

L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents
Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i amb
les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea publicades
en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig de 2010 dins
la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 2 extensiva tipus 2A.

2.

Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació.

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es
porten a terme al C/ Sant Tomàs, XX i consistents en reformar cuina i canviar manises,
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.
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3.

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 2.000,00 €.
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

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

2.000,00 x 3,60 %

IMPORTS
72,00 €
72,00 €

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 72,00€ amb el següent
desglossament:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

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

2.000,00 x 3,60 %

IMPORTS
72,00 €
72,00 €

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.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
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2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES
MENORS. EXP. 2019/30.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 14 de gener de 2019 amb
Registre general d'Entrada 2019/112:
EXP
2019/30

NOM I
COGNOM
M. J. S. E.

SITUACIÓ
C
Doctor
Fleming, XXXX

TIPUS
OBRA
Canvi porta
magatzem,
entrada,
façana.

TOTAL
LIQUIDACIÓ
271,00 €

TOTAL
FIANCES
150 €

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
4/02/2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita llicència
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 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 M. J. S. E. la llicència necessària per a efectuar les obres per al
canvi de la porta del magatzem, canvis de lloc de porta d’entrada i finestra, repassar la
façana amb estuc i pavimentar el magatzem al C Doctor Fleming, XX-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
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13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte
quan es dona alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU.
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament,
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir
les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova.
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular
de la llicència urbanística.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un
import total de 271,00 € amb el següent desglossament:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

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

IMPORTS

5.646,00 x 3,60 %

203,25 €

5.646,00 x 1,20 %

67,75 €
16,00 €

TOTAL

271,00 €

SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la
llicència que s’atorga:
FIANCES
Descripció
Gestió de residus, per aplicació de
l’Ordenança Municipal: Gestió dels
residus de la construcció
Residus d’excavació
Residus de construcció
Total Residus
Import mínim
Total fiança residus a dipositar

m³/Tones

€

Quota a
pagar

0,15

5.646,00

8,47 €
8,47 €
150,00€
150,00€
150,00€
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SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei
d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ
PRÈVIA. EXP. 2019/47, G. P.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 15 de gener de 2019 amb Registre
d’entrada núm. 2019/168 per G. P. on comunica les obres consistents en reparació i
modificació de paret divisòria no estructural a la Prolog. Sant Cebrià, X, esc. A, X, X, 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 1 de febrer de
2019, els actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa
urbanística.
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 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 G. P. on comunica les obres consistents en reparació i modificació de
paret divisòria no estructural a la Prolong. Sant Cebrià, X, esc A, X, X 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:
Sol·licitant:
Data registre entrada:
Emplaçament:

Comunicació prèvia de les obres consistents en la
reparació i modificació de paret divisòria no estructural
G. P.
15 de gener de 2019
Prolong. Sant Cebrià, X, esc A, Xn, Xa.

Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la
provisió d’alcaldia de data 15 de gener de 2019 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament
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sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig,
emeto l’informe següent:
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que
resten subjectes a comunicació prèvia.
1.

L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents
Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i amb
les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea publicades
en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig de 2010 dins
la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 2A zona extensiva.

2.

Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació.

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es
porten a terme a la Prolong. Sant Cebrià, X, esc A, X, X i consistents en la reparació i
modificació de paret divisòria no estructural, amb els següents condicionants:
•
•
•

•

3.

L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.
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.

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 500,00 € €.

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
500,00 x 3,60 %

IMPORTS
18,00 €
18,00 €

Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.
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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.
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 18,00€ amb el següent
desglossament:

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
500,00 x 3,60 %

IMPORTS
18,00 €
18,00 €

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.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES
MENORS. EXP. 2018/1019.
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 general d'Entrada 2018/3413:
EXP
2018
/1019

NOM I
COGNOM
ELECTRICA
DEL EBRO

SITUACIÓ

TIPUS OBRA

Dr.
Ramon
Guillen

Substitució del suport de fusta existent
per un nou suport de formigó

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis
tècnics municipals.
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Considerant l’informe desfavorable emès pels serveis tècnics municipals en data 19
d’octubre de 2018.
Vist l’informe de la Secretària accidental de data 6 de febrer de 2019.
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.- NO Concedir a ELECTRICA DEL EBRO la llicència urbanística per a efectuar
les obres de substitució del suport de fusta existent per un nou suport de formigó al C
Dr. Ramon Guillen de l’Aldea, d’acord amb l’informe tècnic que transcrit literalment diu:
“Expedient:
RGE:
Assumpte:

Sol·licitant:
Emplaçament:

2018/1019
2018/3413
Sol·licitud de llicència d'obres per realitzar la substitució de suport
de fusta existent per nou suport de formigó, retirar escomesa existent i
adaptació de l’escomesa del número 28 del carrer Doctor Ramón
Guillem.
ENDESA- Eléctrica del Ebro S.A.
Carrer Doctor Ramón Guillem

En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors sol·licitada per ELECTRICA DEL
EBRO S.A., en Jordi Gas Forès, en la seva qualitat d’ Arquitecte Tècnic Municipal de
l’Ajuntament de l’Aldea, emet el següent Informe:
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 Sistema general viari ( V ), Xarxa
viària local, segons les actuals Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades
definitivament el 15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 (art.
89 i següents NSPM), i amb les normes sobre 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.
1.

En data 25 d’octubre de 2018 i RGE 2018/3413, el sol·licitant aporta:
-

Projecte d’execució baixa tensió de substitució de suport de fusta existent
per nou suport de formigó 11/630 del C.T.EBRO048 “Escuelas”, signat pel
tècnic D. Antoni Samper Golorons amb número de col·legiat 20910 del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, i visat del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona amb data 17/09/2018 i
numero AE035426.
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-

-

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut signat pel tècnic D. Antoni Samper
Golorons amb número de col·legiat 20910 del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Tarragona, i visat del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Tarragona amb data 17/09/2018 i numero AE035426.
Autorització al Sr. Carles Martinez Gironés.
Contracte d’acceptació d’enderrocs i residus de la construcció amb la
Gestora Tècnica de Terres i Runes S.L.
Assumeix direcció facultativa de les obres signada pel Sr. Daniel Roca
Royo, Enginyer Tècnic Industrial amb num. de col·legiat 20184 , i visada
pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona en data 20
d’octubre de 2018 i num. FE035457.

2.

Les obres no s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació.

3.

Es fa constar pel tècnic que subscriu que el suport de formigó a instal·lar és un
transport i subtransport poc habitual en la nova construcció i mes tenint en compte
que es sòl urbà i només s’haurien d’ utilitzar en suports d'angle o amb derivacions i
al sòl rural previ informe d’impacte paisatgístic.
El tipus de línia aèria trenada i posada sobre façana només és factible en zones
urbanes i se'n pot distingir dos tipus: les esteses sobre cadiretes i les grapades
directament sobre façana. La primera opció ja no es considera en els nous
projectes, malgrat que encara n'hi ha en molts indrets del casc urbà. En el nostre
cas, els conductors es fixen directament a les parets de façana dels edificis
mitjançant abraçadores i hauran de respecta les distàncies reglamentàries als
elements constructius i altres serveis. Aquesta disposició permet una ordenació
visual menys impactant que les línies esteses sobre cadireta.
D’ acord amb l’ art. 10.5 b) de la llei 18/2008 de 23 de desembre de garantia i qualitat
del subministrament elèctric.
Les empreses titulars d’instal·lacions de transport secundari i les empreses
distribuïdores que donin servei a més de cinc mil subministraments han d’elaborar
quinquennalment un pla general d’inversió.
Els plans generals d’inversió han d’incloure les següents actuacions d’execució
obligatòria i prioritària a càrrec de les empreses:
El disseny i l’execució de noves infraestructures, amb l’adequació als plans
urbanístics i la minimització de l’impacte ambiental, que prevegin el soterrament de
noves instal·lacions de distribució en les zones dels municipis qualificades com a
urbanes.

4.

Atenent les consideracions anteriors i les característiques de l’obra que es pretén
realitzar NO ÉS PROCEDENT LA CONCESSIÓ de la llicència d’obres menors
sol·licitada, ja que es tracta d’un final de línia on la instal·lació d’un suport de formigó
es considera innecessària.
No obstant això l’Òrgan competent amb el seu superior criteri resoldrà el més adient.
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.”
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SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.
TERCER.- Informar a la sol·licitant que per tal d’obtenir llicència urbanística és
innecessària l’execució d’obres consistents en la construcció o instal·lació de suport de
formigó.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA
D'OBRES MAJORS EXP.2018/1078.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 8 de novembre de 2018
amb Registre general d'Entrada 2018/3961:
EXP
2018/
1078

NOM
COGNOM
T. B. C.

I

SITUACIÓ

TIPUS OBRA

C
X

Enderroc
parcial
coberta.

Societat

TOTAL
LIQUIDACIÓ
447,80 €

TOTAL
FIANCES
406,12 €

i

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
12/11/2018 i l’informe jurídic de data 06/02/2019, els actes d’edificació i ús del sòl
l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística
reguladora.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 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. T. B. C. la llicència necessària per a efectuar les obres
d’enderroc parcial i coberta al C Societat X 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.
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Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat
de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la
llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació,
que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat
i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de
13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte
quan es dona alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU.
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament,
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir
les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova.
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció facultativa
per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes
per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la llicència
urbanística.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un
import total de 447,80€ amb el següent desglossament:

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
3.830,00 x 3,60 %
3.830,00 x 1,20 %

IMPORTS
137,80 €
45,90(*) €
310,00 €
447,80 €

SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la
llicència que s’atorga:
Total Residus (import mínim – Decret 89/2010)

406,12 €

Resultat del càlcul de la fiança de residus, per aplicació del Decret 89/2010, de 29 de
juny, pel qual s’aprova el programa de residus de la construcció de Catalunya:
Tm (Tonelada mètrica):
€/Tm:

36,92 Tm
11,00 €/Tona
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Total:

406,12 €

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

•

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.
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.

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.
2.3. Alcaldia
2.3.1.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT AL CONTRACTE MENOR PER LA
INSTAL·LACIÓ DE 8 PARA-SOLS AL RECINTE DE LA PISCINA MUNICIPAL. NÚM.
EXP.: 2019/7.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 19 de desembre de 2018 amb R.E 2018/4589 en Salvador Gomez Casanova
va presentar un pressupost per import de 3.984 euros (IVA exclòs) per a instal·lar 8
para-sols al recinte de la piscina municipal.
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
2019, 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 1532/62504 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 Salvador Gomez Casanova del contracte menor per
a instal·lar 8 para-sols al recinte de la piscina municipal per un import de 3.984 euros
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més 21% d’IVA, resultant un import total de 4.820,64 euros, segons pressupost
presentat en data 19 de desembre de 2018 amb R.E 2018/4589.
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 4.820,64 euros en càrrec a l’aplicació
pressupostària 1532/62504.
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i l’interessat.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2019
PER ATORGAR SUBVENCIONS A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE
L’ALDEA. EXP. 2019/17.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de desembre de 2017 aprovà inicialment
l’ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions dirigides a
l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i/o d’utilitat social municipal, publicantse en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i en el BOP de Tarragona de data 9 de gener
de 2018.
Atès que durant el període d’informació pública no es presentaren al·legacions,
l’aprovació de l’esmentada ordenança esdevingué definitiva, publicant-se el seu text
íntegre en el BOP de Tarragona de data 5 de març de 2018.
Per altra banda en data 22 de gener de 2019 s’ha publicat en el BOP de Tarragona núm.
2019 00574 el resum per capítols dels pressupost municipal 2019.
Atès el previst en l’art. 13.1 de l’ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament
dels ajuts indicats, correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de la convocatòria
anual de dites subvencions
Es proposa l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics dirigides a
l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i/o d’utilitat social municipal
desenvolupades per entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea
per a l’any 2019, d’acord amb les bases aprovades definitivament i publicades en el BOP
de data 5 de març de 2018, el text de la qual és la següent:
“CONVOCATÒRIA
La present convocatòria té per objecte iniciar el procediment per la concessió de
subvencions per entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea, que
concedeix l’ajuntament, i previstes en les bases publicades en el BOP de Tarragona
de data 5 de març de 2018
1.

Crèdit Pressupostari per al 2019

La dotació màxima de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria és, per a cada
àmbit i amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament, la següent:
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-

-

2.

Subvencions en l’àmbit d’activitats vinculades al Benestar Social i Salut.
Import màxim: 4.000 euros. Aplicació pressupostària 231 48007.
Subvencions en l’àmbit d’activitats vinculades a Ensenyament.
Import màxim: 11.300 euros. Aplicació pressupostària 323 48006.
Subvencions en l’àmbit d’activitats Culturals.
Import màxim 2.000 euros. Aplicació pressupostària 334 48008.
Subvencions en l’àmbit d’activitats vinculades a Festes populars i tradicionals del
poble.
Import màxim 6.000 euros. Aplicació pressupostària 338 48010.
Subvencions en l’àmbit d’activitat esportives.
Import màxim: 10.000 euros. Aplicació pressupostària 341 48005.
Subvencions en l’àmbit d’activitats vinculades al comerç local.
Import màxim: 3.000 euros. Aplicació Pressupostària 431 48009.
Objecte, condicions i finalitat de concessió de la subvenció

Respecte l’objecte, condicions i finalitats és d’aplicació el previst en els punts 1, 2, 4, i 8
de les bases publicades en el BOP de Tarragona de data 5 de març de 2018.
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes i activitats desenvolupats durant l’any 2019.
3.

Requisits per a sol·licitar la subvenció

Podran ser beneficiaris de les subvencions, les associacions i entitats sense ànim de
lucre inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Aldea que, realitzin alguna de les
activitats relacionades en l’article 2 de les bases publicades en el BOP de Tarragona
de data 5 de març de 2018. En el punt sisè de les bases esmentades s’identifiquen
quines són les despeses subvencionables.
Les sol·licituds de subvenció i documentació que s’ha d’adjuntar, de conformitat amb el
previst en els punts 9 i 10 de les bases, es formalitzaran en el model normalitzat que
serà facilitat pel propi Registre General de l’Ajuntament o que es pot obtenir a partir de
la pàgina web municipal.
En el cas que fora necessari esmenar la sol·licitud presentada o la documentació
adjunta, es procedirà de conformitat amb el previst en el punt 13.2 de les bases.
4.

Òrgans competents per a la valoració i resolució del procediment

La instrucció del procediment de concessió dels presents ajuts correspondrà a la
Comissió d’Avaluació integrada pels membres que s’indiquen al punt 13.3, apartat 2 de
les bases. La resolució del procediment correspondrà a la Junta de Govern Local.
5.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, en el
termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present
convocatòria pública en el BOP i en el taulell d’anuncis de la corporació.
6.

Termini de resolució i notificació

La resolució dels ajuts es comunicarà en el termini màxim de tres mesos. A partir
d'aquest termini el silenci administratiu s’entendrà desestimatori.
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7.

Criteris de valoració de la subvenció i la seva ponderació.

Els criteris de valoració i ponderació dels ajuts convocats són els recollits al punt 15 de
les bases publicades en el BOP de Tarragona de data 5 de març de 2018.
8.

Publicació

La convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler
d’anuncis de la Corporació i en la web municipal.”
SEGON.- Aprovar l’autorització de la despesa, document comptable A, per un import
de 36.300 euros amb càrrec a les partides següents del vigent pressupost municipal:
- Subvencions a entitats vinculades al Benestar Social Import màxim: 4.000 euros.
Aplicació pressupostària 231 48007.
- Subvencions entitats vinculades a Ensenyament. Import màxim: 11.300 euros.
Aplicació pressupostària 323 48006.
- Subvencions entitats vinculades a activitats Culturals. Import màxim 2.000 euros.
Aplicació pressupostària 334 48008.
- Subvencions entitats vinculades a Festes populars i tradicionals del poble.
Import màxim 6.000 euros. Aplicació pressupostària 338 48010.
- Subvencions a entitats vinculades a activitats esportives. Import màxim: 10.000 euros.
Aplicació pressupostària 341 48005.
- Subvencions a entitats vinculades al comerç local. Import màxim: 3.000 euros.
Aplicació Pressupostària 431 48009.
TERCER.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER ATORGAR
AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES AL FINANÇAMENT DE DESPESES
D’ENSENYAMENT. CURS ESCOLAR 2018/2019. EXP. 2019/15.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 de desembre de 2016 aprovà inicialment
les bases per a la concessió d’ajudes municipals per al finançament de despeses
d’ensenyament, publicant-se en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i en el BOP de
Tarragona de data 18 de gener de 2017 el corresponent anunci d’exposició pública.
Atès que durant el període d’informació pública no es presentaren al·legacions,
l’aprovació de les esmentades bases esdevingué definitiva, publicant-se el seu text
íntegre en el BOP de Tarragona de data 13 de març de 2017.
Per altra banda en data 22 de gener de 2019 s’ha publicat en el BOP de Tarragona núm.
2019 00574 el resum per capítols dels pressupost municipal 2019.
Atès el previst en els arts.6 i 8 de les bases per a l’atorgament dels ajuts indicats, i en
base al previst en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol, correspon a la
Junta de Govern Local l’aprovació de la convocatòria anual de dites subvencions
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Es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics destinats al
finançament de despeses d’ensenyament pel curs 2018-2019, d’acord amb les bases
aprovades definitivament i publicades en el BOP de Tarragona de data 13 de març de
2017, el text de la qual és la següent:
“CONVOCATÒRIA
La present convocatòria té per objecte iniciar el procediment per la concessió de les
tipologies d’ajuts per alumnes que es concreten en el punt 2:
1.

Crèdit Pressupostari

La quantia màxima de despeses en aquesta convocatòria de subvencions és de 15.000
euros, que s’imputaran a l’aplicació 323 48011 del pressupost vigent.
2.
Objecte, condicions i finalitat de concessió de la subvenció Es poden
concedir els següents ajuts:
a) Ajuts al pagament de llibres escolars i/o material obligatori per alumnes escolaritzats
en el nivell de segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària, educació
secundària obligatòria, batxillerat, estudiants de cicles inicials de formació professional
i estudiants d’educació especial.

L’Ajuntament sol·licitarà als corresponents centres d’ensenyament per cada curs escolar
la relació de material obligatori. No serà subvencionable l’adquisició del material escolar
no prescrit pel corresponent centre d’ensenyament.
b)

Ajuts pel servei d’escolarització a l’escola bressol municipal de l’Aldea.

La despesa subvencionada és la corresponent al curs 2017-2018 i s’haurà de justificar
d’acord amb allò que disposa l’article 14 de les bases específiques per a la concessió
d’aquests ajuts, publicades en el BOP de data 13 de març de 2017.
3.

Requisits per a sol·licitar la subvenció

Podran ser beneficiaris dels ajuts convocats aquelles persones que compleixin els
requisits contemplats en l’art.3 de les bases específiques indicades anteriorment.
Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran en el model normalitzat que serà facilitat
pel propi Registre General de l’Ajuntament o que es pot obtenir a partir de la pàgina web
municipal, i hauran d’anar acompanyades de la documentació que es detalla en l’art.4,
14 i si escau art. 7 de les bases publicades en el BOP de Tarragona de data 13 de març
de 2017.
En el cas que fora necessari esmenar la sol·licitud presentada o la documentació
acompanyatòria, es procedirà de conformitat amb el previst en el penúltim i darrer
apartat de l’art. 4 esmentat anteriorment.
4.

Òrgans competents per a la valoració i resolució del procediment
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La instrucció del procediment de concessió dels presents ajuts correspondrà a l’equip
dels serveis socials bàsics amb el vistiplau de la Regidoria d’Ensenyament i l’òrgan
competent per a la seva resolució és la Junta de Govern Local de la corporació.
5.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de la Corporació, en el termini de
25 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de present convocatòria en el
BOP i en el taulell d’anuncis de la corporació.
6.

Termini de resolució i notificació

La resolució dels ajuts es comunicarà en el termini màxim de tres mesos. A partir
d'aquest termini el silenci administratiu s’entendrà desestimatòri.
7.

Criteris d’atorgament de la subvenció i la seva ponderació.

Els criteris d’atorgament dels ajuts convocats són els recollits en l’art.3, 6 ,7 i
concordants de les bases específiques publicades en el BOP de Tarragona de data 13
de març de 2017.
8.

Publicació

La convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler
d’anuncis de la Corporació i en la web municipal.”
Segon.- Aprovar l’autorització de la despesa, document comptable A, per un import de
15.000 euros amb càrrec a l’aplicació 323/48011 del vigent pressupost municipal.
Tercer. Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA I L’AJUNTAMENT
DE L’ALDEA PER AL MANTENIMENT DEL SERVEI DE CÀRITAS PARROQUIAL
L’ALDEA 2019. NÚM. EXP: 2019/23.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“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 2019 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 2019 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.
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Atès l’informe de secretaria-intervenció de data 22 de gener de 2019 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 Parroquial
l’Aldea d’atenció a les persones més necessitades per l'exercici 2019, quin text és el
següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA I
L'AJUNTAMENT DE L’ALDEA PER AL MANTENIMENT DEL SERVEI DE CÀRITAS
PARROQUIAL L’ALDEA D’ATENCIÓ A LES PERSONES MÉS NECESSITADES PER
L'EXERCICI 2019
L’Aldea, a......... de ......... de 2019
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. ___________________ amb NIF ___________, 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
1. 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.
2. Que Càritas Parroquial acompanya i dona suport a persones amb situació o risc d’exclusió social
al municipi de l’Aldea .
3. 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
4. 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.
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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 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 2019 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 2020.
Tot 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 2019.
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.
PER L' AJUNTAMENT

PER CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA

Alcalde – President

Director Càritas Parroquial de l’Aldea

LA SECRETÀRIA MUNICIPAL”
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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.
2.3.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ 6/2018
DE LIQUIDACIONS DE L’IIVTNU.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la relació 6/2018 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 8 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-3529740901BF9194B0020UB-2018-1873 transmetent P. Z. B., import de 162,83€ i es tanca
amb la clau 43-184-352-8629205BF9182h0012EI-2018-1880 transmetent Capital Grup
2010 SL, import de 14,28€ i amb un import total les 8 plusvàlues de 18.467,37€.
Ates els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol
de 2005.
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.
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
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-

-

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 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.
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- 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
b)

c)

d)
e)

f)

g)

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.
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.
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”.
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.
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.
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.
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.- Aprovar la relació número 6/2018 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 8 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-3529740901BF9194B0020UB-2018-1873 transmetent P. Z. B., import de 162,83€ i es tanca
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amb la clau 43-184-352-8629205BF9182h0012EI-2018-1880 transmetent Capital Grup
2010 SL, import de 14,28€ i amb un import total les 8 plusvàlues de 18.467,37€.
2.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals adients,
als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.6.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA BAIXA D'UN GUAL AL CARRER
VILAFRANCA 6 BAIXOS NÚM. 173. INTERESSADA: B. B. M. NÚM. EXP.: 2019/104.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“Vista la petició presentada en data 21 de gener de 2019 RE 2019/262 per part de la
Sra. B. B. M. en la qual sol·licita la baixa del gual núm. XXX situat al carrer Vilafranca
núm. X baixos de L’Aldea.
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest
ACORD,
1.- Declarar extingida la llicència per a gaudir de l’aprofitament especial de les voreres
per entrada de vehicles a l’entrada del carrer Vilafranca núm. X baixos de L’Aldea.
2.- Donar de baixa del padró municipal de taxes el gual núm. XXX situat al carrer
Vilafranca núm. X baixos de L’Aldea.
3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base.- Gestió
d’Ingressos, als efectes oportuns.
4.- Notificar el present acord a la interessada per tal que procedeixi a treure el gual del
lloc on està ubicat, i al servei municipal encarregat de la confecció d’aquest padró.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.7.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DELS ANNEXOS AL
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA I EL
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EN MATERIA DE SEGURETAT VIÀRIA. NÚM. EXP.:
2019/105.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Aldea celebrada en data 23 de juliol de
2015 va aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament de l’Aldea en matèria de seguretat viària.
En data 30 de novembre de 2015 es va signar el referit conveni per tal de dur a terme
diferents programes en matèria de seguretat viària.
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Atès que, d’acord amb l’article 4 de la Llei 4/1997, de creació del Servei Català de
Trànsit, l’SCT ha de promoure l’educació viària, en especial dels infants, en col·laboració
amb institucions públiques i entitats privades, si escau, i executar programes de
sensibilització ciutadana sobre seguretat viària.
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea potencia l’educació per a la mobilitat segura en el seu
àmbit territorial amb intervencions d’educació viària.
Atès que tant el Servei Català de Trànsit com l’Ajuntament de l’Aldea consideren
important complementar els programes escolars d’educació per a la mobilitat segura
amb activitats practiques.
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern
Local en virtut de la delegació de competències prevista en el Decret de l’Alcaldia núm.
47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
1r.- Aprovar l’annex al conveni marc en matèria d’educació per a la mobilitat segura
pràctica.
2n.- Aprovar l’annex al conveni marc en matèria d’educació per a la mobilitat segura
amb ciclomotors.
3r.- Facultar l’Alcalde, per a la signatura de tots els documents necessaris per a
l’efectivitat de l’acord.
4rt.- Notificar aquest acord al Cos de Guàrdia Municipal i al Servei Català de Trànsit.
5è.- Publicar els annexos al Porta de Transparència de l’Ajuntament de L’Aldea.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIO DE L’OFERTA PÚBLICA
D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA A L’ANY 2019. NÚM. EXP.:
2019/110.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Competència:
13.- Oferta pública i bases proves de selecció i de provisió, distribuir retribucions
complementàries no fixes ni periòdiques
Identificació de l’expedient:
Oferta pública d’ocupació per a l’any 2019
Fets
El pressupost municipal per a l’any 2019, junt amb la Plantilla i la Relació de llocs de
treball d’aquest Ajuntament, ha estat aprovat en data 20 de desembre de 2019 i publicat
al BOPT núm. CVF 2019-574 de data 22 de gener de 2019, sense que el període
d’exposició al públic s’hagi presentat reclamació, havent esdevingut definitiu.
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En data 4 de febrer de 2019 la Secretaria d’aquest Ajuntament ha emès informe
favorable en relació amb la incorporació de les següents places en l’Oferta Pública
d’Ocupació d’aquest Ajuntament per l’exercici 2019.
Fonaments jurídics
L’art. 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix
que les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta d'ocupació, ajustant-se
als criteris fixats en la normativa bàsica estatal. La selecció de tot el personal, sigui
funcionari o laboral, ha de realitzar-se d'acord amb l'oferta d'ocupació pública, mitjançant
convocatòria pública i a través del sistema corresponent de concurs, oposició o concursoposició lliure en els quals es garanteixin, en tot cas, els principis constitucionals
d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat.
L’art. 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que les necessitats de
recursos humans amb assignació pressupostària que hagin de proveir-se mitjançant la
incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l’oferta pública d’ocupació, la
qual cosa comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per
a les places compromeses i fins a un 10% addicional, fixant el termini màxim per la
convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’oferta haurà de desenvolupar-se
dins el termini improrrogable de tres anys.
L’oferta ha d’aprovar-se anualment dins del primer trimestre de cada any natural, una
vegada aprovat el pressupost de l’exercici que es tracti, i ha de ser publicada en el diari
oficial corresponent.
D’acord amb l’art. 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de personal de les entitats locals, constitueix l’oferta pública d’ocupació de cada entitat
local les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales,
classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral, que
corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels
sistemes reglamentaris. Llevat que existeixin limitacions que ho impedeixin a la
normativa bàsica pressupostària general, cal incloure en l’oferta pública d’ocupació les
places ocupades per personal interí i els llocs de treball de caràcter laboral reservats per
a personal permanent i que estiguin ocupats per personal no permanent. En aquest
sentit és clar l’art. 10.4 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic que estableix que
els places vacants exercides per funcionaris interins hauran d’incloure’s en l’oferta
d’ocupació corresponent a l’exercici en què es produeix el seu nomenament i si fos
possible en el següent, tret que es decideixi la seva amortització.
L’oferta pública d’ocupació ha de comprendre totes les places vacants agrupades en
dos annexos: annex I de funcionaris de carrera i annex II de personal laboral fix i amb
el contingut a què fa referència l’apartat tercer de l’art. 56.
A l’hora d’aprovar l’Oferta pública d’ocupació cal tenir en compte que la normativa de
pressupostos generals de l’Estat anual acostuma a establir restriccions a la incorporació
de nou personal en el sector públic. Això suposa que el mandat de l’art. 10.2 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 en relació amb l’obligació d’incorporar les places ocupades per
funcionaris interins contra vacant i el mandat de l’art. 56 del Decret 214/1990, de 30 de
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juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals en sentit
similar, s’ha de modular en funció de les limitacions que, en el seu cas, estableixin les
referides Lleis de pressupostos generals.
La normativa de pressupostos generals de l’Estat anual estableix diferents limitacions i
restriccions a la incorporació de nou personal en el sector públic però cal tenir en compte
que a dia d’avui encara no estan aprovats els Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’Any 2019.
L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació correspon a l’alcalde en base a l’art. 21.1 g)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 53.1.h) del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. En el cas de l’Ajuntament de l’Alda aquesta atribució ha
estat delegada a la Junta de Govern Local per Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data
2 de juliol.
L’Oferta pública d’ocupació s’ha de publicar en el BOP de Tarragona i de conformitat
amb el que disposa l’art. 57.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el DOGC, sens
perjudici de la comunicació als òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui a
l’efecte de publicació coordinada amb la resta d’ofertes públiques d’ocupació de la resta
d’administracions públiques, i sens perjudici de trametre’n còpia a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
PART DISPOSITIVA:
Primer. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de les places vacants a la plantilla de
personal de l’Ajuntament de l’Aldea per a l’any 2019 i que consten en l’annex 1 i l’annex
2.
Segon. Publicar l’Oferta pública d’ocupació en el tauler d’anuncis de la Corporació, al
BOP de Tarragona i, de conformitat amb el que disposa l’art. 57.2 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats
Locals, en el DOGC, sens perjudici de la comunicació als òrgans de l’Administració de
l’Estat que correspongui a l’efecte de publicació coordinada amb la resta d’ofertes
públiques d’ocupació de la resta d’administracions públiques, i sens perjudici de
trametre’n còpia a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer. Donar compte del present acord a la propera sessió ordinària del ple.”
L’Alcalde
Daniel Andreu i Falcó
Annex I: funcionaris de carrera
Denominació
(segons plantilla)

Escala

Subescala

Tècnic
Superior
Urbanisme
(
Arquitecte
/
Enginyer)

Escala
Administració
Especial

Tècnica

Grup/
Subgrup

A1

Nombre
vacants

1
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Selecció

Concurs
OposicióPromoció
Interna
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Tècnic
Superior
Administració
(Serveis jurídics)
Vigilants/ Guàrdies
Municipals

Escala
Administració
Especial
Escala
Administració
Especial

Tècnica

Tècnica

A1

AP

1

1

Concurs
Oposició
Lliure
Concurs
Oposició
Lliure

-

-

Annex I: Personal Laboral
Categoria
Laboral
C2

Denominació
Nivell
(segons plantilla)
Titulació
Oficial de 1º- conductor C2
de vehicle

AP

Peó Brigada

AP

1

Concurs Oposició - vacant
Lliure

C1

Tècnic Delineant

C1

1

Concurs Oposició - vacant
Lliure

C1

Tècnic de ràdio i premsa C1

1

Concurs Oposició - vacant
Lliure

C1

Auxiliar Biblioteca

C1

1

Concurs Oposició- vacant
Promoció Interna

C1

Tècnic
Auxiliar C1
Dinamitzador Cultural

1

Concurs Oposició - vacant
Lliure

AP

Ordenança

1

Concurs Oposició - vacant
Lliure

AP

de Núm. De Sistema
de Observacions
vacants
Selecció
1
Concurs Oposició - vacant
Lliure

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.9.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A L'APROVACIÓ D'UNA MEMÒRIA
TÉCNICA VALORADA PER A L'ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS. NÚM.
EXP.: 2019/117.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“A l’empara d’allò previst en els arts. 12.5, 34, 35 i apartat 6 de l’art. 37 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de
data 13 de juny, els serveis tècnics municipals han redactat una memòria tècnica valorada
d'arranjament dels següents camins: Camí del Vaquer 1. Raval de Sant Ramon, Camí de
de les Atzavares, Camí Barranc de Gas i Camí de Miguelitos 1, amb un pressupost base
de licitació de 16.957,50 € (IVA exclòs).
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i
valorar les obres i treballs que han de ser objecte de contractació i atès que dites obres
tenen el caràcter de conservació i manteniment.
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.
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Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Aprovar la memòria tècnica valorada, redactada pels serveis tècnics municipals de
l’Ajuntament de l’Aldea, per a l’arranjament dels següents camins: Camí del Vaquer 1.
Raval de Sant Ramon, Camí de de les Atzavares, Camí Barranc de Gas i Camí de
Miguelitos 1, amb un pressupost base de licitació de 16.957,50 € (IVA exclòs), en els
termes que consta incorporada a l’expedient.
2n.- Publicar aquest acord al BOP de Tarragona, a la seu electrònica i al taulell d’anuncis
de l’Ajuntament per al seu coneixement general i traslladar aquest acord als serveis tècnics
municipals.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.10.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A L'APROVACIÓ D'UNA MEMÒRIA
TÉCNICA VALORADA PER A L'ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS. NÚM.
EXP.: 2019/118.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“A l’empara d’allò previst en els arts. 12.5, 34, 35 i apartat 6 de l’art. 37 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995,
de data 13 de juny, els serveis tècnics municipals han redactat una memòria tècnica
valorada d'arranjament dels següents camins: Camí de l’Ermita 2-quatre camins, Camí
de Vernís, Camí de Gonzalez, Carrer Raval de Fesol, amb un pressupost base de
licitació de 25.944,98 € (IVA exclòs).
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i
valorar les obres i treballs que han de ser objecte de contractació i atès que dites obres
tenen el caràcter de conservació i manteniment.
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.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Aprovar la memòria tècnica valorada, redactada pels serveis tècnics municipals de
l’Ajuntament de l’Aldea, per a l’arranjament dels següents camins: Camí de l’Ermita 2quatre camins, Camí de Vernís, Camí de Gonzalez, Carrer Raval de Fesol, amb un
pressupost base de licitació de 25.944,98 € (IVA exclòs), en els termes que consta
incorporada a l’expedient.
2n.- Publicar aquest acord al BOP de Tarragona, a la seu electrònica i al taulell d’anuncis
de l’Ajuntament per al seu coneixement general i traslladar aquest acord als serveis
tècnics municipals.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
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2.3.11.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LES BASES PER LA CREACIO
D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER UN/A
OFICIAL DE 1º CONDUCTOR/A VEHICLE. CONCURS-OPOSICIÓ. TORN LLIURE I
REALITZAR LA CONVOCATÒRIA. NÚM. EXP.: 2019/114.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Identificació de l’expedient: Constituir una Borsa de treball de personal laboral
temporal per concurs-oposició. Oficial 1º conductor/a vehicle brigada
Fets
Per Decret de l’Alcaldia 2019-46 de 30 de gener de 2019 es va resoldre l’existència de
necessitats urgents i inajornables per constituir una Borsa de treball personal laboral
temporal denominació oficial 1º - conductor/a de vehicle, categoria oficial de primera,
grup C2 (equivalent al grup professional C2 de personal funcionari).
Aquest mateix Decret va iniciar l’expedient per seleccionar les persones que han de
formar part d’aquesta Borsa de treball.
Per part d’Intervenció s’ha emès informe favorable en relació amb l’existència de crèdit
adequat i suficient i amb el compliment de la normativa pressupostària general de
caràcter bàsic a efectes de la massa salarial del personal laboral.
Des de secretaria s'ha emès, en data 31 de gener de 2019, l’informe corresponent i
s’han confeccionat les bases que han de regir la convocatòria.
FONAMENTS DE DRET
L’art. 21 LRBRL estableix que és competència de l’alcaldia aprovar les bases de les
proves per la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i
distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
PART DISPOSITIVA:
1r. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per constituir una Borsa de treball
de personal laboral temporal denominació oficial 1º - conductor/a de vehicle, categoria
oficial de primera, grup C2 (equivalent al grup professional C2 de personal funcionari),
per cobrir, de forma excepcional, necessitats urgents i inajornables de personal d'aquest
grup professional, que tindrà assignades les retribucions bàsiques i complementàries
segons el grup de classificació.
2n. Convocar les proves selectives corresponents al procés per constituir la referida
Borsa de treball de personal d'aquest grup professional, laboral temporal.
3r. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en la seu electrònica de
l’Ajuntament, al Portal de Transparència.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
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2.3.11.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DEL PLA DE
SEGURETAT I SALUT I NOMENAMENT DEL DIRECTOR D'OBRA I COORDINADOR
DE SEGURETAT, PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE
DIVERSOS TRAMS DE L’AV. CATALUNYA. NÚM. EXP.: 2018/1189.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 11 de gener de 2019 l’empresa Obres Vent i Sol 2010 SL, mitjançant registre
general d’entrada núm. 2019/22, ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de les obres
consistents en l’arranjament de diversos trams de l’Avinguda Catalunya, atès que
l’Ajuntament per acord de Junta de Govern Local adoptat en data 19 de desembre de
2018 va adjudicar a dita empresa el contracte d’aquestes obres mitjançant contracte
menor.
Atès el previst al RD1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixin disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències conferida per l’Alcalde per Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015
de data 2 de juliol.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut referent a les obres consistents en l’arranjament
de diversos trams de l’Avinguda Catalunya, adjudicades a l’empresa Obres Vent i Sol
2010 SL.
2.- Nomenar al Sr. Jordi Gas i Forés, Director de les obres i coordinador del seguretat i
salut.
3.- Notificar aquest acord a l’empresa Obres Vent i Sol 2010 SL i al coordinador de
seguretat i salut, Sr. Jordi Gas i Forès.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.13.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DEL PLA DE
SEGURETAT I SALUT I NOMENAMENT DEL DIRECTOR D'OBRA I COORDINADOR
DE SEGURETAT, PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'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:
“En data 11 de gener de 2019 l’empresa PATRAN COSTA DORADA SL, mitjançant
registre general d’entrada núm. 2019/20, ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de les
obres consistents en l'ampliació de vorera, arranjament de rampa i construcció
d’embornals a la zona de l’Av. Catalunya, 291, atès que l’Ajuntament per acord de Junta
de Govern Local adoptat en data 19 de desembre de 2018 va adjudicar a dita empresa
el contracte d’aquestes obres mitjançant contracte menor.
Atès el previst al RD1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixin disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències conferida per l’Alcalde per Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015
de data 2 de juliol.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut referent a les obres consistents en l'ampliació de
vorera, arranjament de rampa i construcció d’embornals a la zona de l’Av. Catalunya,
291, adjudicades a l’empresa PATRAN COSTA DORADA SL.
2.- Nomenar al Sr. Jordi Gas i Forés, Director de les obres i coordinador del seguretat i
salut.
3.- Notificar aquest acord a l’empresa PATRAN COSTA DORADA SL i al coordinador
de seguretat i salut, Sr. Jordi Gas i Forès.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.14.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DEL PLA DE
SEGURETAT I SALUT I NOMENAMENT DEL DIRECTOR D'OBRA I COORDINADOR
DE SEGURETAT, PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I MILLORA
DE LA ZONA DE JOCS DE LA PLAÇA DELS SEGADORS DE L’ALDEA. NÚM. EXP.:
2018/1196.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 24 de gener de 2019 l’empresa FRACPA Construccions i Reformes SL,
mitjançant registre general d’entrada núm. 2019/318, ha presentat el Pla de Seguretat i
Salut de les obres consistents en l’arranjament i millora de la zona de jocs de la Plaça
dels Segadors de L’Aldea, atès que l’Ajuntament per acord de Junta de Govern Local
adoptat en data 19 de desembre de 2018 va adjudicar a dita empresa el contracte
d’aquestes obres mitjançant contracte menor.
Atès el previst al RD1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixin disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències conferida per l’Alcalde per Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015
de data 2 de juliol.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut referent a les obres consistents en l’arranjament
i millora de la zona de jocs de la Plaça dels Segadors de L’Aldea, adjudicades a
l’empresa FRACPA Construccions i Reformes SL.
2.- Nomenar al Sr. Jordi Gas i Forés, Director de les obres i coordinador del seguretat i
salut.
3.- Notificar aquest acord a l’empresa FRACPA Construccions i Reformes SL i al
coordinador de seguretat i salut, Sr. Jordi Gas i Forès.”
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.15.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE
MENOR PER A L'ADEQUACIÓ DE LA ZONA DEL PÀRQUING DE L'ESTACIÓ DE
TREN. NÚM. EXP.: 2019/127.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 31 de gener de 2019 amb R.E 2019/406 en Santiago Martínez Navarro va
presentar un pressupost per import de 9.245 euros (IVA exclòs) per a l’adequació del
pàrquing de l’estació de tren.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
Santiago Martínez Navarro contractacions menors amb càrrec al pressupost municipal
2019, 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 1532/21000 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 Santiago Martínez Navarro del contracte menor per
a l’adequació del pàrquing de l’estació de tren per un import de 9.245 euros més 21%
d’IVA, resultant un import total de 11.186,45 euros, segons pressupost presentat en data
31 de gener de 2019 amb R.E 2019/406.
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 11.186,45 euros en càrrec a l’aplicació
pressupostària 1532/21000.
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i l’interessat.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.16.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE
MENOR PER A L'ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC A LED. NÚM. EXP.:
2019/130.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
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“En data 18 de gener de 2019 amb R.E 2019/299 l’empresa GRUPO ELECTRO
STOCKS, S.L.U. va presentar un pressupost per import de 14.930,10 euros (IVA exclòs)
per al subministrament de 53 lluminàries led per al municipi.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
la mercantil GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U. contractacions menors amb càrrec al
pressupost municipal 2019, 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 165/62303 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 l’empresa GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U. del
contracte menor de subministrament de 53 lluminàries led per un import de 14.930,10
euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 18.065,42 euros, segons pressupost
presentat en data 18 de gener de 2019 amb R.E 2019/299.
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 18.065,42 euros en càrrec a l’aplicació
pressupostària 165/62303.
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.17.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE
MENOR PER A L'ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC A LED. NÚM. EXP.:
2019/129.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“En data 23 de gener de 2019 amb R.E 2019/310 l’empresa KILOVATIO GALICIA,
S.A.U. va presentar un pressupost per import de 14.956,60 euros (IVA exclòs) per al
subministrament de 53 lluminàries led per al municipi.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
la mercantil KILOVATIO GALICIA, S.A.U. contractacions menors amb càrrec al
pressupost municipal 2019, 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.
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Atès que a l’aplicació pressupostària 165/62303 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 l’empresa KILOVATIO GALICIA, S.A.U. del contracte
menor de subministrament de 53 lluminàries led per un import de 14.956,60 euros més
21% d’IVA, resultant un import total de 18.097,49 euros, segons pressupost presentat
en data 23 de gener de 2019 amb R.E 2019/310.
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 18.097,49 euros en càrrec a l’aplicació
pressupostària 165/62303.
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.18.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE
MENOR PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D'ARRANJAMENT DE VARIS
CAMINS MUNICIPALS. NÚM. EXP.: 2019/123.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de L’Aldea han redactat la memòria valorada per
a realitzar les obres d'arranjament de diversos camins: Camí de l’Ermita 2-quatre
camins, Camí de Vernís, Camí de Gonzalez, Carrer Raval de Fesol, quin pressupost
d’execució es contempla en 25.944,98 € (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:
- COSINFO, S.L, mitjançant RGE 2019/413, de data 31/01/2019 i per un import de
25.115,83 euros, sense IVA.
- PATRAN COSTA DAURADA, S.L, mitjançant RGE 2019/409, de data
31/01/2019 i per un import de 25.496,07 euros, sense IVA.
- ARIGERMAR, S.L, mitjançant RGE 2019/421, de data 01/02/2019 i per un import
de 25.702,58 euros, sense IVA.
En data 7 de febrer de 2019, el tècnic municipal ha emès informe en relació als
pressupostos indicats, i ha informat del següent:
“En data 10 de gener del 2019 els serveis tècnics municipals redacten la memòria tècnica
valorada per a l’arranjament de diversos camins del municipi de L’Aldea, el pressupost d’execució
material d’aquesta es contempla en 25.944,98 € (IVA exclòs).
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Per part de la Regidoria de Governació de l’Ajuntament s’ha sol·licitat pressupost a diferents
empreses, resultant que han presentat oferta les empreses següents:
- COSINFO, S.L, mitjançant RGE 2019/413, de data 31/01/2019 i per un import de 25.115,83
euros, sense IVA.
- PATRAN COSTA DAURADA, S.L, mitjançant RGE 2019/409, de data 31/01/2019 i per un import
de 25.496,07 euros, sense IVA.
- ARIGERMAR, S.L, mitjançant RGE 2019/421, de data 01/02/2019 i per un import de 25.702,58
euros, sense IVA.
Per a la confecció d’aquests pressupostos sol·licitats per l’Ajuntament, es va trametre a les
empreses la memòria enunciada anteriorment, la qual descriu i detalla quins són els treballs que
han d’executar-se.
Examinats els preus ofertats i havent tingut en compte les previsions contingudes a l’art.85.3 del
RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes del
Sector Públic no s’ha identificat cap oferta incursa en baixa temerària.
ADVERTIMENTS:
Es fa constar pel tècnic que subscriu que la oferta presentada per l’empresa COSINFO, S.L, amb
un import de 25.115,83 euros IVA exclòs, mitjançant RGE 2019/413, de data 31/01/2019, no està
signada la declaració responsable.
Es fa constar pel tècnic que subscriu que la oferta presentada per l’empresa , PATRAN COSTA
DAURADA, S.L, amb un import de 25.496,07 euros IVA exclòs, mitjançant RGE 2019/409, de
data 31/01/2019, no està signada la declaració responsable.
CONCLUSIONS:
Tot i que l’oferta més avantatjosa per a l’Ajuntament és la presentada per l’empresa COSINFO,
S.L, amb un import de 25.115,83 euros IVA exclòs. Aquesta no està signada la declaració
responsable.
La següent més avantatjosa per a l’Ajuntament és la presentada per l’empresa PATRAN COSTA
DAURADA, S.L, amb un import de 25.496,07 euros, IVA exclòs. Aquesta no està signada la
declaració responsable.
Per tot l’ anterior esmentat a judici del tècnic que subscriu l’ oferta més avantatjosa per a
l’Ajuntament és la presentada per l’empresa ARIGERMAR, S.L, mitjançant RGE 2019/421, de
data 01/02/2019 i per un import de 25.702,58 euros, IVA exclòs.”

En data 7 de febrer de 2019 s’ha emès un informe de secretaria-intervenció, en el qual
es fa constar que l’empresa ARIGERMAR 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 459/61901 per
atendre les obligacions econòmiques derivades de la contractació projectada.
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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 ARIGERMAR SL, el contracte menor d’obres consistents en
les obres d'arranjament de diversos camins: Camí de l’Ermita 2-quatre camins, Camí de
Vernís, Camí de Gonzalez, Carrer Raval de Fesol, segons la memòria valorada
redactada pels Serveis Tècnics Municipals i, per un import de 25.702,58 € (IVA exclòs),
resultant un import total de 31.100,12 €.
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 459/61901.
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 ARIGERMAR 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.
2.3.19.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE
MENOR PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D'ARRANJAMENT DE VARIS
CAMINS MUNICIPALS. NÚM. EXP.: 2019/124.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de L’Aldea han redactat la memòria valorada per
a realitzar les obres d'arranjament de diversos camins: Camí del Vaquer 1. Raval de
Sant Ramon, Camí de de les Atzavares, Camí Barranc de Gas i Camí de Miguelitos 1,
quin pressupost d’execució es contempla en 16.957,50 € (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:
- VENT I SOL 2010, S.L, mitjançant RGE 2019/412, de data 31/01/2019 i per un
import de 16.528,10 euros, sense IVA.
- PATRAN COSTA DAURADA, S.L, mitjançant RGE 2019/410, de data
31/01/2019 i per un import de 16.942,15 euros, sense IVA.
- ARIGERMAR,S.L., mitjançant RGE 2019/420, de data 01/02/2019 i per un
import de 16.799,32 euros, sense IVA.
En data 7 de febrer de 2019, el tècnic municipal ha emès informe en relació als
pressupostos indicats, i ha informat del següent:
“En data 10 de gener del 2019 els serveis tècnics municipals redacten la memòria tècnica
valorada per a l’arranjament de diversos camins del municipi de L’Aldea, el pressupost d’execució
material d’aquesta es contempla en 16.957,50 € (IVA exclòs).
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Per part de la Regidoria de Governació de l’Ajuntament s’ha sol·licitat pressupost a diferents
empreses, resultant que han presentat oferta les empreses següents:
- VENT I SOL 2010, S.L, mitjançant RGE 2019/412, de data 31/01/2019 i per un import de
16.528,10 euros, sense IVA.
- PATRAN COSTA DAURADA, S.L, mitjançant RGE 2019/410, de data 31/01/2019 i per un import
de 16.942,15 euros, sense IVA.
- ARIGERMAR,S.L., mitjançant RGE 2019/420, de data 01/02/2019 i per un import de 16.799,32
euros, sense IVA.
Per a la confecció d’aquests pressupostos sol·licitats per l’Ajuntament, es va trametre a les
empreses la memòria enunciada anteriorment, la qual descriu i detalla quins són els treballs que
han d’executar-se.
Examinats els preus ofertats i havent tingut en compte les previsions contingudes a l’art.85.3 del
RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes del
Sector Públic no s’ha identificat cap oferta incursa en baixa temerària.
ADVERTIMENTS:
Es fa constar pel tècnic que subscriu que la oferta presentada per l’empresa VENT I SOL 2010,
S.L, amb un import de 16.528,10 euros IVA exclòs, mitjançant RGE 2019/412, de data
31/01/2019, no està signada la declaració responsable.
Es fa constar pel tècnic que subscriu que la oferta presentada per l’empresa , PATRAN COSTA
DAURADA, S.L, amb un import de 16.942,15 euros IVA exclòs, mitjançant RGE 2019/410, de
data 31/01/2019, no està signada la declaració responsable.
CONCLUSIONS:
Tot i que l’oferta més avantatjosa per a l’Ajuntament és la presentada per l’empresa VENT I SOL
2010, S.L, amb un import de 16.528,10 euros IVA exclòs. Aquesta no està signada la declaració
responsable.
Per l’ anterior esmentat, a judici del tècnic que subscriu l’ oferta més avantatjosa per a
l’Ajuntament és la presentada per l’empresa ARIGERMAR, S.L, mitjançant RGE 2019/420, de
data 01/02/2019 i per un import de 16.799,32 euros, IVA exclòs.”

En data 7 de febrer de 2019 s’ha emès un informe de secretaria-intervenció, en el qual
es fa constar que l’empresa ARIGERMAR 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 459/61901 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 ARIGERMAR SL, el contracte menor d’obres consistents en
les obres d'arranjament de diversos camins: Camí del Vaquer 1. Raval de Sant Ramon,
Camí de de les Atzavares, Camí Barranc de Gas i Camí de Miguelitos 1, segons la
memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals i, per un import de
16.799,32 € (IVA exclòs), resultant un import total de 20.327,18 €.
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 459/61901.
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 ARIGERMAR 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.”
2.3.20.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2019/45.
A continuació es dona compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2019/45 dictat en data 30
de gener de 2019 referent a la concessió al Consell Comarcal del Baix Ebre la llicència
urbanística d’obres menors consistents en l’estesa de 34 metres de cable subterrani BT
0,6/1 kv des de ADU existent fins a nova CS+CGP-9, amb la finalitat d’abastir la planta
compactadora d’envasos, situada al polígon 3, parcel·la 20, del Polígon Catalunya Sud,
que acte seguit es transcriu literalment:
“Assumpte: Aprovació d’una sol·licitud de llicència d’obres menors, sobre l’expedient 2019/57
d’aquest Ajuntament, per la concessió d’unes obres consistents en l’estesa de 34 metres de cable
subterrani BT 0,6/1 kv des de ADU existent fins a nova CS+CGP-9, amb la finalitat d’abastir la
planta compactadora d’envasos, situada al polígon 3, parcel·la 20, del Polígon Catalunya Sud,
dintre del sector de Desenvolupament Industrial DIB-2, Catalunya Sud.
EXP

NOM I
COGNOM

SITUACIÓ

TIPUS
OBRA

TOTAL
LIQUIDACIÓ

TOTAL
FIANCES

2019/57

CONSELL
COMARCAL
DEL
BAIX
EBRE

Polig. Catalunya
Sud.
Polígon
3,
parcel.la 20

Obra menor

29,30 €

150,00 €

Atès que en data 22 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Aldea
va aprovar la Proposta d’Acord referent a la concessió d’una llicència d’obres majors al CCBE
per a la construcció d’una planta de transferència d’envasos al Polígon Catalunya Sud, amb
caràcter d’ús i obres provisionals.
Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 28 de
gener de 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, i deriven de l’aprovació d’una llicència
d’usos i obres provisionals.
Considerant que, l’informe jurídic de la Secretària Accidental és de caràcter favorable per
entendre que l’execució d’unes obres d’estesa elèctrica tenen un caràcter accesori respecte la
llicència d’usos i obres provisionals que van permetre la construcció de la planta de transferència
d’envasos.
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Atès el caràcter accessori i indispensable d’aquesta obra per tal que la planta de transferència
d’envasos pugui desenvolupar la seva activitat amb les degudes condicions.
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, el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig i vistos els preceptes urbanístics
reguladors del caràcter d’ús provisional de les obres i els usos autoritzats.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de l’Alcalde d’aquest Ajuntament, la qual fou
delegada a Junta de Govern Local, en virtut del Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol.
Per tot l’exposat s’acorda el següent:
PRIMER.- Concedir al Consell Comarcal del Baix Ebre la llicència urbanística d’obres menors
consistents en l’estesa de 34 metres de cable subterrani BT 0,6/1 kv des de ADU existent fins a
nova CS+CGP-9, amb la finalitat d’abastir la planta compactadora d’envasos, situada al polígon
3, parcel·la 20, del Polígon Catalunya Sud.
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, la normativa de planejament d’aplicació,
normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis tècnics, si s’escau.
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a terme obres
que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de sol·licitar nova
llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la llicència no sigui exigible per
aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació, que les obres esmentades no comportin
una alteració substancial del projecte autoritzat i que s’efectuï la comunicació prèvia
corresponent d’acord amb l’article 76 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística,
aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració
substancial del projecte quan es dona alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del
RPLU.
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de recepció
de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs de 3 anys, des
de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests terminis o les seves
pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, l’Ajuntament declararà d’ofici la
caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat
extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova.
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de la llicència
ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per la direcció facultativa
i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les
obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, les còpies de
l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per la declaració responsable
corresponent de la persona titular de la llicència urbanística.
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CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada
llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la
(Taxa) de la llicència urbanística per un import total
de 29,30€ amb el següent desglossament:
CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art.
núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació de
l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)

BASE IMPOSABLE I
TIPUS % APLICABLE
IMPORTS

370,08 x 3,60 %

13,30 €

370,08 x 1,20 %

4,40 €(*)

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

16,00 €

TOTAL

29,30 €

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

m³/Tones

€

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

Tm

€/Tona

Residus d’excavació

11€/Tona

Residus de construcció

11€/Tona

Quota a
pagar

22,00

Total Residus

22,00

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.
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
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document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents
d’acord amb la normativa vigent.
• Atès l’article 54 Procediment per a l’autorització d’usos provisionals del sòl i d’obres
de caràcter provisional del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
• L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a:
a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la
situació alterada al seu estat originari.
b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin
també acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o
explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol
altre negoci jurídic que els succeeixin.
• Caldrà aportar el full d’assumeix signat i visat per tècnic competent que realitzarà la
direcció d’obra abans de l’inici de les obres.
• Caldrà aportar full de designació de coordinador de seguretat en fase d’execució,
signat i visat per tècnic competent abans de l’inici de les obres.
Les llicències atorgades amb caràcter provisional resten sotmeses als condicionants de
l’article 70 del Decret 64/2014, de 13 maig, per la seva plena eficàcia.
VUITÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva acreditació de
la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició de material de les obres
d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment de vorera.
NOVÈ.- Donar compte a la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament del present Decret de
l’Alcaldia.
DESÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i els seus representants i, donar trasllat
del mateix al servei d’intervenció municipal als efectes procedents.”

Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.
La Presidència aixeca la sessió a les 13:40 hores del dia 8 de febrer de 2019, de la
qual, com a Secretaria Accidental, estenc aquesta acta de 52 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Accidental

Daniel Andreu i Falcó

Estefania Curto i Zapater
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