ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 32/2017
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 22 DE
NOVEMBRE DE 2017.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 22 de novembre de 2017
A L’Aldea, quan són les 20:00 hores, del dia 22 de novembre de 2017, 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.
ASSISTENTS
Presideix
Alcalde
Sr. Daniel Andreu i Falcó
Vocals
Sr. Simón Falcó i Moreso
Sra. Natividad Bernal i Bermudez
Sr. Albert Borràs i Tafalla
Secretària Interventora
M. Rosa Pons i Ferré
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:
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 10 DE
NOVEMBRE DE 2017.
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 11 de
novembre de 2017, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació,
queda aprovat per unanimitat l’esborrany de referència.
2n.- URBANISME
2.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA
AMBIENTAL PER AL DESENVOLUPAMENT D’UNA ACTIVITAT CONSISTENT EN
UNA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA D’ENVASOS. INTERESSAT: CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE. EXP.: 2017/423.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“Data de la proposta de resolució: 21 de novembre de 2017
Identificació de l’expedient: 423/2017
Expedient de llicència ambiental de l’activitat dedicada a transferència d’envasos
procedents de la recollida selectiva municipal emplaçada al polígon 3 parcel·la
20, classificada dins l’Annex II Apartat 10.8.
ANTECEDENTS
1. En data 11 d’agost de 2017 el Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licita a
l’Ajuntament l’atorgament d’una llicència ambiental per l’activitat de transferència
d’envasos la qual es troba classificada dins l’Annex II Apartat 10.8 de la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.
2. En aquesta mateixa instància s’adjunta l’informe de suficiència i idoneïtat del
projecte que acompanya la sol·licitud de llicència ambiental.
3. En data 17 d’agost de 2017 la tècnica del SAM de la Diputació de Tarragona va
emetre informe favorable sobre els aspectes ambientals de competència municipal de
l’activitat.
4. L’expedient es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant
publicació en el BOP de Tarragona de data 23 d’agost de 2017 núm. 163.
5. Així mateix, l’expedient es va sotmetre al tràmit d’informació veïnal per un termini de
10 dies, notificant-se a tal efecte als interessats.
6. Simultàniament es van sol·licitar informes a l’Agència Catalana de Residus i a
Sorea.
7. Durant el tràmit d’informació pública i veïnal no s’ha presentat al·legacions, segons
certificat de secretaria de data 9 d’octubre de 2017 incorporat a l’expedient.
8. En data 19 d’octubre de 2017 l’Ajuntament rep informe favorable de Sorea (registre
general d’entrada núm. 2017/2235).
9. En data 19 d’octubre de 2017 l’Ajuntament rep l’informe de l’Agència de Residus de
Catalunya (registre general d’entrada núm. 2017/2616).
10. L’Ajuntament de l’Aldea en data 9 i 19 d’octubre de 2017, tramet al Consell
Comarcal del Baix Ebre l’informe de Sorea, el certificat del resultat del tràmit
d’informació pública i veïnal i l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya (registre
de sortida núm. 2017/1681).
11. En data 20 d’octubre de 2017 l’Ajuntament de l’Aldea rep l’informe de l’Òrgan
Tècnic Ambiental Comarcal (registre general d’entrada núm. 2017/2623).
12. En data 24 d’octubre de 2017 l’Alcalde adopta la proposta de resolució provisional i
de la mateixa es va informar a les parts interessades sobre l’esmentada proposta
perquè poguessin presentar al·legacions. Aquesta proposta provisional es va notificar
a:
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-Consell Comarcal del Baix Ebre, Òrgan Tècnic Ambiental
- Institut Català del Sòl
-Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
-Ajuntament de Tortosa
-Sorea SA
13. En data 7 de novembre de 2017 l’Ajuntament de l’Aldea rep al·legacions del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya a la proposta de resolució provisional (registre general d’entrada núm.
2017/2867), les quals han estat informades pel tècnic municipal, segons informe de
data 21/11/2017, el qual transcrit literalment, diu el següent:
“INFORME TÈCNIC
Assumpte: tramitació d’una llicència ambiental per a la implantació d’una planta de
transferència d’envasos al polígon 3, parcel.la 20, del terme municipal de l’Aldea.
Antecedents
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en data 24 de març de 2017 va presentar davant
de l’Ajuntament de l’Aldea un projecte executiu per a la construcció d’una planta de
transferència d’envasos a la parcel.la 20, del polígon 3 del terme municipal de l’Aldea.
Aquesta construcció s’ubica en un sòl que té la classificació urbanística de sòl apte per
urbanitzar (SAU), tal com es va recollir en l’informe tècnic emès pe aquest tècnic
municipal en data 11 d’abril de 2017, als efectes de la tramitació de la corresponent
llicència d’obres amb núm. d’expedient 63/2017 .
Dintre de la documentació tècnica tramesa pel CCBE, en el seu VOL.1, es recull el
projecte ambiental de l’activitat projectada.
L’Activitat que es vol implantar és la d’emmagatzematge de residus no perillosos. La
finca on es vol emplaçar aquesta activitat recau en un sector de desenvolupament
industrial DIB2, CATALUNYA SUD.
1. En data 11 d’agost de 2017 el Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licita a
l’Ajuntament l’atorgament d’una llicència ambiental per l’activitat de transferència
d’envasos la qual es troba classificada dins l’Annex II Apartat 10.8 de la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.
2. En aquesta mateixa instància s’adjunta l’informe de suficiència i idoneïtat del
projecte que acompanya la sol·licitud de llicència ambiental.
3. En data 17 d’agost de 2017 la tècnica del SAM de la Diputació de Tarragona va
emetre informe favorable sobre els aspectes ambientals de competència municipal de
l’activitat.
4. L’expedient es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant
publicació en el BOP de Tarragona de data 23 d’agost de 2017 núm. 163.
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5. Així mateix, l’expedient es va sotmetre al tràmit d’informació veïnal per un termini de
10 dies, notificant-se a tal efecte als interessats.
6. Simultàniament es van sol·licitar informes a l’Agència Catalana de Residus i a
Sorea.
7. Durant el tràmit d’informació pública i veïnal no s’ha presentat al·legacions, segons
certificat de secretaria de data 9 d’octubre de 2017 incorporat a l’expedient.
8. En data 19 d’octubre de 2017 l’Ajuntament rep informe favorable de Sorea (registre
general d’entrada núm. 2017/2235).
9. En data 19 d’octubre de 2017 l’Ajuntament rep l’informe de l’Agència de Residus de
Catalunya (registre general d’entrada núm. 2017/2616).
10. L’Ajuntament de l’Aldea en data 9 i 19 d’octubre de 2017, tramet al Consell
Comarcal del Baix Ebre l’informe de Sorea, el certificat del resultat del tràmit
d’informació pública i veïnal i l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya (registre
de sortida núm. 2017/1681).
11. En data 20 d’octubre de 2017 l’Ajuntament de l’Aldea rep l’informe de l’Òrgan
Tècnic Ambiental Comarcal (registre general d’entrada núm. 2017/2623).
12. En data 26 d’octubre de 2017 l’Ajuntament de l’Aldea rep informe de l’Òrgan
Tècnic Ambiental Comarcal de conformitat a la proposta de resolució provisional
(registre general d’entrada núm. 2017/2727).
13. En data 7 de novembre de 2017 l’Ajuntament de l’Aldea rep informe desfavorable
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya a la proposta de resolució provisional (registre general d’entrada núm.
2017/2867).
Valoració de l’informe del expedient Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
L’ informe desfavorable del Departament d’ Agricultura es fonamenta i diu textualment:

..........
Vista la situació de l’activitat sobre l’actual parcel·la cadastral 20 del polígon 3 del TM de
l’Aldea, us informo que part d’aquesta activitat envaeix terrenys del camí ramader classificat
lligallo de la Burjasénia, propietat de la Generalitat de Catalunya.
El camí ramader Lligallo de la Burjasénia, classificat per Ordre Ministerial de modificació de la
classificació dels camins ramaders de Tortosa, de data 7 d’agost de 1950 (BOE de 24 d’agost de
1950) té una amplada antiga de classificació de 32,00 m dels quals es van considerar necessaris
10,00 m i innecessaris 22,0 m.
Tant la construcció de la deixalleria de l’Aldea a principis dels anys 90 del segle passat com del
polígon industrial Catalunya Sud, a principis del 2000, van afectar la integritat superficial del
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camí ramader, ocupant part de la seva superfície sense títol conegut i deixant la seva amplada
reduïda a menys dels 10,00 m considerats necessaris per la classificació de l’any 1950.
La delimitació cadastral antiga d’aquest camí ramader es pot veure en els documents adjunts a
l’informe, corresponents a les fulles dels polígons 404 i 428 del cadastre de de 1945 del TM de
Tortosa (http://documents.tortosa.cat/items/browse?page=4).
L’actual delimitació cadastral de la parcel·la 20 del polígon 3 de l’Aldea no respecta els límits
classificats del camí ramader ni la seva antiga delimitació cadastral de l’any 1945 i inclou una
superfície important del camí ramader esmentat que forma part del domini públic de la
Generalitat de Catalunya.
………….
Informo de manera desfavorable sobre la proposta de resolució de llicència ambiental per a
l’activitat de transferència d’envasos procedents de la recollida selectiva municipal ja que les
instal·lacions estan construïdes parcialment sobre terrenys del camí ramader classificat Colada
lligallo de la Burjasénia o de les Veles, propietat de la Generalitat de Catalunya sense que
consti cap títol conegut per a la seva ocupació.
INFORME TÈCNIC
El tècnic que subscriu vol fer constar, que l’ informe del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, no s’ ajusta a la
realitat en tant la planta de transferència no està construïda en l’ actualitat, per això s’
ha tramitat a la CUTE com a un ús provisional , a més està emplaçada fora de l’ àmbit
de la Canyada de les Veles.
L’ informe a que és refereix el tècnic d’ Agricultura, és el de una deixalleria de la
recollida selectiva municipal ja construïda amb anterioritat des de fa uns anys.
Per tant es tracta d’ un informe contradictori, que no valora les obres a realitzar, sinó
que es basa en unes obres diferents a la petició formulada i ja realitzades que no
tenen res a veure amb l’ objecte de la sol·licitud.
S’ adjunta documentació gràfica per a major comprensió:
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Còpia del full del polígon 428 del cadastre de l’ any 1945 on hi consta el Lligallo o Canyada de
les Veles
Pp

Ortofoto amb la delimitació del Lligallo de les Veles aportat pel propi Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
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Emplaçament nova implantació planta de transferencia d’ envasos fora de l’ àmbit de la
Canyada o Lligallo de Les Veles.

CONCLUSIONS
El tècnic que subscriu entén que procedeix desestimar l’informe tècnic del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, per ésser contradictori i no ajustar-se a la realitat de l’ objecte de la petició
per a la construcció de l’implantació d’una nova planta de transferència d’envasos al
polígon 3, parcel.la 20, del terme municipal de l’Aldea.
A la vegada que el tècnic que subscriu vol fer constar que:
D’acord amb tot el que s’ha indicat l’Ajuntament en el moment de concedir la llicència
d’obres i de l’activitat haurà de fer constar les condicions previstes en els apartats 3 i
4 de l’art. 54 , que són les següents:
“3. L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a:
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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.
4. Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres provisionals,
acceptades expressament pels destinataris, s’han de fer constar en el Registre de la
Propietat, de conformitat amb la legislació hipotecària. L’eficàcia de l’autorització resta
supeditada a aquesta constància registral.”
Així com també en l’acte d’atorgament d’aquestes llicències es farà constar els
condicionants previstos a l’art. 70.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, i que transcrit
literalment diu el següent:
“70.2 Els usos provisionals han de cessar i les obres provisionals s’han de desmuntar
o enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho acordi l’administració municipal,
amb audiència de les persones interessades, per algun dels motius següents:
a) Per haver-se complert la condició resolutòria de l’article 69.3.
b) Per haver transcorregut el termini temporal màxim pel qual es va atorgar la llicència
urbanística corresponent.
c) Per tal d’executar les determinacions del planejament urbanístic, hagi transcorregut
o no el termini temporal màxim pel qual es va atorgar la llicència urbanística
corresponent”
FONAMENTS DE DRET
Art. 45 a 47 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental
d’Activitats.
Arts. 53 i 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, els quals es despleguen en l’art.65 i ss. del
Decret 64/2014, de 13 de maig, sobre Protecció de la Legalitat Urbanística.
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 l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, durant el tràmit
d’audiència de la proposta de resolució provisional, pels motius exposats en l’informe
tècnic municipal de data 21-11-2017 i que s’ha transcrit en la part expositiva d’aquesta
proposta.

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

8

SEGON.- Atorgar la llicència ambiental al Consell Comarcal del Baix Ebre, per a
l’activitat dedicada a transferència d’envasos procedents de la recollida selectiva
municipal, que s’ha d’ubicar al polígon 3 parcel·la 20 amb referència cadastral
43184A003000200000ZP, subjecte al compliment de les prescripcions tècniques que
es deriven de l’informe emès en data 20/10/2017 per part de l’Òrgan Tècnic Ambiental
Comarcal i que transcrit literalment diu:
“INFORME INTEGRAT
L’ACTIVITAT:

RESPECTE

ELS

SECTORS

AMBIENTALS

DE

Exp.
Activitat
Titular
06/2017-27
Planta de Transferència d’envasos Consell Comarcal del Baix Ebre
Emplaçament
Municipi
Pol. 3, Parc. 20, Pla dels Catalans
L’ALDEA
Classificació
Descripció
Annex II 10.8
1.

Instal·lacions per a l’emmagatzematge de residus no perillosos

ANTECEDENTS

PRIMER
D’acord amb els articles 14 i 38 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, l’OTAC, com a òrgan tècnic encarregat de dur a
terme les funcions de verificació, avaluació i formulació dels informes tècnics integrats
dels projectes de les activitats sotmeses al règim d’intervenció ambiental establert en
aquells municipis de menys de 20.000 habitants i els municipis de menys de 50.000
habitants i de més de 20.000 habitants que no disposin del corresponent òrgan tècnic
ambiental municipal competent.
SEGON
En data 13 de juliol l’Ajuntament de l’Aldea comunica al CCBE, que informi sobre
l’activitat d’acord amb l’informe annex efectuat pel SAM de la Diputació de Tarragona.
En data 10 d’agost de 2017, L’OTAC del Baix Ebre, informa suficient i idoni el projecte.
En data 11 d’agost de 2017, l’OTAC del Baix Ebre, sol·licita informe a l’Agència de
Residus de Catalunya.
En data 9 d’octubre de 2017, l’Ajuntament de l’Aldea tramet el certificat de l’exposició
pública i veïnal, sense al·legacions.
En data 19 d’octubre l’Ajuntament de l’Aldea, tramet l’informe TM20170022, elaborat
per l’Agència de Residus de Catalunya.
2.

ANÀLISI I VALORACIÓ

2.1.Declaració d’Impacte Ambiental:
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L’activitat tal com estableixen els articles 33.1 i 34 de la LPCAA no està sotmesa a
impacte ambiental.
2.2.Compatibilitat urbanística:
L’activitat està situada en el P.I. Catalunya Sud, per tant no li es requerible.
2.3.Gestió d’aigües residuals:
L’origen de les aigües residuals seran les procedents de la neteja de la nova nau, del
rentat de camions de recollida, dels vestidors del centre de recollida i de les aigües
pluvials procedents de la plataforma superior de la planta. La planta disposa d’un
permís vigent d’abocament d’aigües residuals mitjançant camió cisterna renovable
cada tres mesos degut a la naturalesa de l’activitat (expedient CCB00208-25). Aquest
permís continua vigent doncs el volum anual previst d’abocament es de 150 m3 i la
implementació de la nova planta de transferència aportarà, de forma estimada, uns 4
m3/any addicionals. Això representa un percentatge incremental molt petit totalment
compatible amb les actuals condicions d’abocament (tant per la naturalesa del nou
abocament com per la quantitat).
Les aigües residuals s’hauran d’abocar mitjançant camió cisterna a l’EDAR de TortosaRoquetes quedant totalment prohibit l’abocament de fangs procedents del fons de la
bassa de formigó.
2.4.Gestió de residus:
Transcripció de l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya, TM20170022:
Vist el projecte presentat, per part del Consell Comarcal del Baix Ebre, l’activitat
correspon a una planta de transferència dels envasos lleugers recollits selectivament a
l’àmbit municipal, amb un procés de selecció per la retirada d’impropis.
Els residus a gestionar i les capacitats màximes de tractament anuals (t/any) i
d’emmagatzematge temporal (t) establertes al projecte són les següents:

Residus a transferir

Codi
(LER)
Llista
Europea
de
Residus

Tipus

Envasos
lleugers
procedents
de
la
150106
NP
recollida
selectiva
d’àmbit municipal
TOTAL

Capacitat
màxima
Capacitat
emmagatzematge màxima Sistema
temporal (t)
anual
emmagatzematge
(t/any)

45

4.000

Sobre paviment.
Contenidors de
30m3

4.000
t/any

Per l’emmagatzematge dels residus a transferir i els residus generats per l’activitat es
preveu l’ús de contenidors específics per als diferents tipus de residus.
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El projecte presentat, descriu i quantifica els residus produïts derivats del procés de
triatge dels materials impropis continguts a la fracció dels envasos lleugers recollits
selectivament per ser transferits a una planta de triatge d’envasos lleugers.
Codi (LER)
Capacitat
Llista
màxima
Residus generats
Europea
Tipus emmagatzematge
de
temporal (t)
Residus
Contenidor
de
3
Mescla
de
residus
25m
200301
NP
municipals
interior nau
T

OTAL

Capacitat
màxima
Sistema
anual
emmagatzematge
(t/any)
600

Sobre paviment.
Contenidors de
30m3

600 t/any

La gestió dels residus gestionats i produïts s’efectuarà mitjançant empreses gestores
de residus autoritzades.
Pronunciament
D’acord amb les especificacions indicades a la documentació presentada per part del
Consell Comarcal del Baix Ebre, s’informa favorablement sobre l’activitat de
transferència d’envasos lleugers recollits selectivament a l’àmbit municipal situada a
l’Aldea, amb una separació dels materials considerats impropis.
Condicionants i prescripcions tècniques
Tanmateix, pel que fa a les mesures relatives a la gestió dels residus, els
condicionants i les prescripcions tècniques que considerem que s’han d’incorporar a
la llicencia ambiental de l’activitat, corresponen a les següents:

1. L’activitat correspon a una planta de transferència dels envasos lleugers recollits
selectivament a l’àmbit municipal, incloent-hi una separació dels materials
considerats impropis. Recepció, classificació, emmagatzematge i transferència
d’envasos lleugers no perillosos (operacions R12 i R13)
D’acord amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i la Llei 22/2011, de 28
de juliol, de residus i sols contaminats, les operacions de l’activitat corresponen a:

• R12: Intercanvi de residus per sotmetre’ls a operacions prèvies a la valorització
(separació, classificació, compactació)

• R13: Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de operacions
numerades de R1 a R12

2. Els residus a transferir, les capacitats màximes de tractament anual (t/any) i la
capacitat d’emmagatzematge temporal (t) són les següents:
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Codi
(LER)
Llista
Europea
de
Residus
150102
Envasos
lleugers 150104
procedents
de
la 150105
recollida
selectiva 150106
d’àmbit municipal
Residus a transferir

Materials
impropis
continguts a la fracció
191212
d’envasos
lleugers

Capacitat
màxima
Capacitat
emmagatzematge màxima Sistema
Tipus
temporal (t)
anual
emmagatzematge
(t/any)

NP

45

NP

No
quantificat
projecte

TOTAL

3.400

al 600

Sobre paviment.
Contenidors de
30m3

Contenidor
de
25m3 interior nau

4.000
t/any

3. L'emmagatzematge dels envasos lleugers a transferir així com els residus
generats per l’activitat es realitzarà exclusivament en les zones especialment
habilitades segons el projecte presentat. Aquestes zones es mantindran en
correcte estat d’ordre i manteniment.

4. S’haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.
5. Els residus pendents de transferir s'hauran d'emmagatzemar en zona
pavimentada, amb la necessitat de disposar, si fos necessari, d’un sistema de
recollida dels possibles lixiviats produïts pel contingut líquid dels envasos lleugers
i/o els materials impropis que hi continguin.

6. L’acceptació i recepció dels residus a recuperar i la gestió dels residus generats
per l’activitat, s’hauran d’ajustar a les prescripcions establertes al Decret 93/1999,
de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus i al Reial Decret 180/2015,
de 13 de maig, que regula el trasllat de residus.

7. Per optimitzar la gestió dels residus generats, caldrà prioritzar l’ordre jeràrquic
establertes a l’article 8 de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats.

8. Els envasos lleugers transferits i els residus generats per l’activitat seran retirats
amb anterioritat al seu desbordament.

9. La planta de transferència, per realitzar l’activitat de recepció, classificació,
emmagatzematge i transferència d’envasos lleugers de procedència municipal,
haurà d’enregistrar les entrades i sortides dels residus.

10.

L’activitat haurà d’inscriure’s al els registre general de persones productores de
residus Catalunya.
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11. Les capacitat màximes de tractament anual i d’emmagatzematge temporal dels
residus no perillosos, no podrà superar les establertes al projecte i s’hauran de
situar dins les àrees d’emmagatzematge especifiques.

12. La transferència dels envasos lleugers recollits selectivament a l’àmbit municipal
no s’hi podran barrejar amb d’altres envasos de procedència industrial i s’hauran
de gestionar mitjançant les plantes de triatge d’envasos lleugers designades per
l’Agència de Residus de Catalunya, dins el conveni de col·laboració entre l’ARC i
Ecoembes.
Inscripció al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya
(RGPGRC)
Pel que fa a les obligacions com a gestor de residus, d’acord amb l’article 24 del
Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus i segons el que s’estableix al Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la
comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones
productores i gestores de residus de Catalunya, caldrà el compliment dels requisits
següents:

13. Elaborar un llibre de registre en el qual s’indicarà l’evolució i incidències en el
temps de l’explotació, el productor o origen, i la quantitat dels residus gestionats
a la planta, així com els residus produïts en les seves instal·lacions especificant
tipus, quantitat, i destinació.

14. Acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la protecció per
danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de cent setanta-cinc mil
euros (175.000) euros.
S’haurà de comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya el nom de la
companyia asseguradora i el número de la pòlissa. Anualment s’haurà de
presentar a l’Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent al
pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.

15. Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació
amb el desenvolupament de l’activitat haurà de fer-se efectiva una fiança de vinti-un mil euros (21.000 €).
La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de
l’autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de
residus, i segon, l’emissió d’un dictamen d’una entitat col·laboradora de
l’Administració en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de
treball.
Tanmateix, l’article 173.2 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals
(Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), estableix que les Entitats Locals
no resten subjectes a la obligació de dipositar fiança davant l’Agència de Residus
de Catalunya per a l’exercici d’una activitat de gestió de residus.
En el supòsit que l’exercici de l’activitat es realitzi mitjançant la concessió de la
gestió del servei públic, si l’empresa explotadora no gaudeix de la naturalesa
d’entitat local, aquesta restarà obligada a fer efectiva la fiança i a presentar
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davant l’Agència de Residus de Catalunya el contracte de concessió del servei
públic.

16. S’haurà de nomenar una persona encarregada de l’activitat de gestió de residus i
comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya el seu nom.
L’Agència de Residus de Catalunya realitzarà la inscripció al Registre general de
persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC), quan es disposi de la
resolució de la llicencia ambiental, així com s’hagi efectuat el corresponent control
inicial, de caràcter favorable, i s’acreditin les condicions i obligacions que s’han de
complir com a gestor de residus, establertes als punts 13,14, 15 i 16 d’aquest
informe.
Prèviament a la inscripció al RGPGRC, l’activitat podrà rebre els residus necessaris
per ajustar les instal·lacions i verificar el seu correcte funcionament, amb les
condicions següents:

- Acreditar davant de l’Agència de Residus de Catalunya, el compliment de les
condicions administratives com a gestor de residus, especificades en els apartats
13, 14, 15 i 16 d’aquest informe.

- La capacitat màxima de recepció de residus durant aquest període seran les
següents:

Residus a transferir

Capacitat
màxima
tractament
anual
(tones

Envasos lleugers (recollida selectiva
2.000 t
municipal)
TOTAL RESIDUS

2.000 t

El termini màxim serà de 6 mesos, a comptar de la data d’emissió de la certificació del
tècnic director de l’execució del projecte.
Durant aquest període, si s’escaigués, en la documentació de control (FA, FS,...),
s’anotarà en l’apartat de codi de gestor, “PROVA”.
Controls i actuacions de seguiment del vector residus
En el control inicial i els posteriors controls periòdics, s’hauran de comprovar els
aspectes del projecte i les condicions de la Resolució de la llicencia ambiental que fan
referència a la gestió i a la generació dels residus, i en particular s’hauran d’efectuar
les comprovacions següents:

- L’adequació de les instal·lacions (equips, zones d’emmagatzematge, límits
establiment) a les indicades al projecte autoritzat.
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- Que els tipus de residus, d’acord amb la Llista Europea de Residus (LER) i les
quantitats màximes anuals dels residus d’àmbit municipal rebuts a la instal·lació
són els indicats a la llicència ambiental.
- Que els residus emmagatzemats a l’activitat es gestionen d’acord amb el Decret
93/99, sobre procediments de gestió de residus, el Reial Decret 180/2015, de 13
de maig, que regula el trasllat de residus, així com la vigència de la documentació
de control.
- Comprovar si l’activitat genera residus per tasques de manteniment i neteja de les
instal·lacions ja siguin residus esporàdics o en petites quantitats com ara: lixiviats,
productes de neteja, tòners, piles, aerosols, etc... En el cas que s’hi generin
residus caldrà indicar-ne els corresponents codis LER, la seva classificació i
especificar la quantitat anual de generació de cada residu.
L’adequació de les zones d’emmagatzematge dels residus pendents de gestionar i
dels residus produïts per l’activitat són les indicades a la llicencia ambiental i al
projecte presentat.

- La Disponibilitat i correcta utilització dels registres d’entrades i sortides de residus.
- Que l’etiquetatge i la senyalització dels residus és la correcta.
Vigència de l’assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per
danys accidentals al medi ambient.

- Que el nom de la persona encarregada de l’activitat de gestió de residus, està
comunicat a l’Administració.
2.5.Contaminació lumínica:
S’haurà de complir el que s’estableix en la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i al Reial Decret
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència energètica
en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques
complementàries, així com qualsevol altra normativa d’aplicació.
2.6. Sorolls, vibracions i escalfors:
Tota la maquinària i els equips instal·lats hauran de complir la Llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica, el Decret 176/2009, pel que
s’aprova el seu Reglament, així com qualsevol altra normativa d’aplicació.
3.

CONTROLS DE L’ESTABLIMENT

3.1.

Control Inicial

D’acord amb el que disposa als articles 68, 69 i 70 de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, al moment de la posada
en marxa de les instal·lacions i inici de l’activitat, l’establiment haurà de realitzar un
control inicial per una entitat col·laboradora de l’Administració Ambiental.
3.2.

Control periòdic
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L’acció del control medi ambiental d’aquesta activitat se sotmetrà a les disposicions
previstes en els articles 71 i 72 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats.
a) Cada sis anys haurà de realitzar un control periòdic, que garanteixi la seva
adequació als condicionants fixats a la llicència.
b) Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de
l’Administració degudament acreditada, llevat que, per a les activitats dels annexos II i
IV, en la llicència ambiental o sectorial l’Ajuntament encomani els controls periòdics als
serveis tècnics municipals, d’acord amb les ordenances municipals.
c) Les llicències ambientals estaran subjectes a les renovacions periòdiques que en el
seu cas determini la legislació en matèria d’aigua, aire, o residus, sens perjudici de la
revisió d’ofici d’acord als supòsits recollits a l’article 62.4 de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, del prevenció i control ambiental de les activitats.
d) Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les
determinacions fixades en la llicència ambiental.
4.

CONCLUSIONS

Per tot el que s’ha exposat, s’emet informe integrat ambiental perquè s’integri a la
llicència ambiental.
S’haurà de tenir en compte que segons l’article 38.4 de la Llei 20/2009 del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’informe del Consell
Comarcal és vinculant tant si és desfavorable com si proposa mesures correctores.”
TERCER.- L’activitat resta sotmesa a un control ambiental inicial previ a la posada en
funcionament i a controls periòdics posteriors, a efectuar per una entitat col·laboradora
de l’Administració ambiental, per garantir-ne l’adequació permanent a les
determinacions ambientals legals i a les determinacions fixades específicament en
aquesta resolució.
QUART.- Determinar que, atès que dita llicència ambiental es refereix a una activitat
que s’ha d’implantar en un sòl apte per urbanitzar (SAU), és d’aplicació el règim
establert als apartats 3 i 4 de l’art. 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i per tant l’eficàcia
d’aquesta llicència resta sotmesa al compliment de les condicions següents:
a) La constitució, per alguna de les formes admeses per la legislació de
contractes del sector públic, de les garanties necessàries per assegurar la reposició de
la situació alterada al seu estat originari. Aquesta garantia s'ha de constituir a la
disposició de l'administració atorgant per una quantia igual a la del pressupost de les
obres de reposició, i que d’acord amb l’informe tècnic de data 31 de març de 2017 és
de 40.589,80 euros.
b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats
siguin també acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o
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explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte d'arrendament o qualsevol altre
negoci jurídic que els succeeixin.
c) Constància en el Registre de la Propietat de conformitat amb la legislació
hipotecària de les condicions sota les quals s’atorgui aquesta llicència urbanística.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, a l’OTAC del
Consell Comarcal del Baix Ebre, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català del Sòl, a l’Ajuntament de
Tortosa i a Sorea, així com publicar-la al Butlletí Oficial de la Província i incorporar-la al
Registre Municipal d’Activitats.
Si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes des a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES
MENORS. INTERESSAT: GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA. EXP. 2017/626.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 26 de setembre de 2017
amb Registre general d'Entrada 2017/2275:
EXP
2017/626

NOM I
COGNOM
A. A. G.

SITUACIÓ

TIPUS OBRA

N-235 amb
N-340a

Manteniment
i canalització

TOTAL
LIQUIDACIÓ
18,52€

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 emès pels serveis tècnics municipals en data
21/11/2017, 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.
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 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 A. A. G. la llicència necessària per a efectuar les obres les
obres de manteniment, canalització de 1,00m x 0,40 m a la zona de confluència N235 amb N-340a 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 dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del
RPLU.
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió.
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser
sol·licitades expressament, l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència,
prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova.
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit
per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable 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 18,52€ amb el següent desglossament:
BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
% IMPORTS
APLICABLE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 70,00 x 3,60 %
2,52 €

CONCEPTE
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(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
70,00 x 1,20 %
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

0,84 € (*)
16,00 €

TOTAL

18,52 €

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
Total Residus

m³/Tones

€

m³

€/ m³

0,16

11€/ m³

Import mínim
Total fiança residus a dipositar

Quota a
pagar

1,76 €
1,76 €
150,00 €
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.
S’haurà de designar tècnic coordinador de seguretat i salut en fase
d´execució de l’ obra.
Les connexions s’hauran de realitzar en vorera, i no es malmetrà el
paviment de la calçada.
Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de localitzar als serveis
instal·lats i coordinar els treballs amb les respectives companyies afectades.
És responsabilitat del promotor garantir la integritat dels mateixos.
S’haurà de garantir una separació mínima de 20 cm als serveis existents.
En cas que no es pugui garantir s’executaran les proteccions que preveu la
legislació vigent.
El contractista posarà en coneixement de l’Ajuntament i les companyies dels
serveis afectats el dia de l’ inici de les obres i el dia de la seva finalització
per tal que es pugui inspeccionar l’afecció a les instal·lacions.
L’ autorització estarà subjecta a les exigències i limitacions contingudes en
el títol III, capítol I, del Reglament General de Carreteres aprovat per Reial
Decret 1812/1994, de 2 de setembre (Art.125.5 del R.G.C.).
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Reposició de material de les obres d´urbanització:
-

-

-

El promotor garantirà la correcta reposició de material de les obres
d´urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment de vorera.
El terraplenat de les rases es compactarà al 95 % de pròctor modificat.
S´haurà d´ajustar al modelatge establert i aprovat en el projecte
d´urbanització de la Diputació de Tarragona. Per aquest motiu es proposa
una fiança de 48,00 €.
Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de
reposició de material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al
paquet de ferm i paviment de vorera.

VUITÈ.- 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.- 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.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES
MAJORS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA
D’ENVASOS. INTERESSAT: CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE. EXP.:
2017/63.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Amb data 24 de març de 2017, va ser presentat pel Consell Comarcal del
Baix Ebre un projecte d’obres, per a la construcció d’una planta de transferència
d’envasos, a la parcel.la 20, polígon 3 del terme municipal de l’Aldea. En relació a dit
projecte es va sol·licitar llicència d’obres mitjançat instància amb RE. 2017/817 de 4
d’abril.
SEGON. Amb data 11 d’abril de 2017, va ser emès informe de Secretaria referent al
procediment a seguir i a la legislació aplicable en el procediment de concessió de
llicència d’obra provisional.
TERCER. Amb data 11 d’abril de 2017 els serveis tècnics municipals van emetre
informe segons el qual era procedent sotmetre l’expedient a un tràmit d’informació
pública i sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre.
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QUART. En data 20 d’abril de 2017 es va publicar en el BOP de Tarragona i en el
taulell d’anuncis de l’Ajuntament el corresponent anunci d’informació pública. Durant el
referit termini no es van presentar al·legacions.
CINQUÈ. En compliment del que es disposa en l'article 54.2 del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i en
l'article 68 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret
64/2014, de 13 de maig, es va sol·licitar informe de Comissió Territorial d'Urbanisme,
que va ser emès en data 25 de maig de 2017 en sentit favorable.
SISÈ. Tot i disposar de l’informe favorable de la Comissió D’urbanisme de les Terres
de l’Ebre, l’Ajuntament no va procedir a l’atorgament de la llicència d’obres
corresponent ja que va entendre que de forma prèvia o simultània calia tramitar la
llicència ambiental de l’activitat projectada, de conformitat amb les previsions recollides
a l’art. 77 del ROAS, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
En data 21 de novembre de 2017 s’ha formulat la proposta de resolució definitiva en
l’expedient de llicència ambiental de l’activitat dedicada a transferència d’envasos
procedents de la recollida selectiva municipal, emplaçada al polígon 3 parcel.la 20,
classificada dins de l’annex II Apartat 10.8 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental. Aquesta proposta de resolució definitiva es pronuncia en
el sentit d’atorgar la llicència ambiental al CCBE per l’activitat indicada a la parcel.la
amb referència cadastral 43184A003000200000ZP, amb subjecció al compliment de
les prescripcions tècniques que es deriven de l’informe emès en data 20 d’octubre de
2017 per part de l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal.
SETÈ.- Amb data 21 de novembre de 2017, els Serveis Tècnics han emès informe en
sentit favorable a la concessió de la llicència d’obra provisional. En data 31 de març
de 2017 els serveis tècnics municipals van emetre un informe en relació a l’import de
la garantia que ha d’aportar l’interessat per a assegurar la reposició de la situació que
s’alteri al seu estat original, resultant ser de 40.589,80 euros. Així mateix també consta
incorporat a l’expedient de l’informe de secretaria de data 21 de novembre de 2017
relatiu a la concessió de la llicència d’obres sol·licitada.
VUITÈ.- Cal tenir present el text del conveni entre l’Ajuntament de l’Aldea i el CCBE
per a la concessió demanial d’un terreny de titularitat municipal, aprovat per
l’Ajuntament de l’Aldea per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 5 de
juliol de 2017. Per altra banda el CCBE en data 4 d’abril de 2017 adopta acord de la
Comissió de Govern, referent a la sol·licitud de la llicència d’obres esmentada i en els
punts cinquè i sisè d’aquest acord es fa constar el següent:
“Cinquè.- Acceptar el cessament dels usos i desmuntar o desmuntar les obres que
s’autoritzin, així com de reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan ho
acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests
conceptes, inclosa la finalització del negoci jurídic al qual estarà vinculada aquesta
instal·lació, atenent a les previsions contingudes a l’article 66.a) del Decret 64/2014,
pel qual s’aprova el Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística.
Sisè.- Assumir el compromís d’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat dels
usos i de les obres que s’autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin qualsevol
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negoci jurídic amb terceres persones en virtut del qual els transmetin els eventuals
drets respectius de propietat o ús corresponents als usos i obres que s’autoritzin a
l’empara de la llicència d’obres sol·licitada, atenent a les provisions contingudes a
l’article 66. b) del Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament de Protecció de la
Legalitat Urbanística.”
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 53, 54 i 187 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
— Els articles 65 i següents del Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig.
— El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
— L'article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— El Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
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 a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Concedir llicència d’obra provisional per a la construcció d’una planta de
transferència d’envasos, a la parcel.la 20, polígon 3 del terme municipal de l’Aldea,
referència cadastral 43184A003000200000ZP al Consell Comarcal del Baix Ebre,
d’acord amb el projecte d’obres aportat per l’entitat sol·licitant.
SEGON.- L’EFICÀCIA D’AQUESTA LLICÈNCIA
COMPLIMENT DE LES CONDICIONS SEGÜENTS:

QUEDA

SUBJECTA

AL

a) La constitució, per alguna de les formes admeses per la legislació de
contractes del sector públic, de les garanties necessàries per assegurar la reposició de
la situació alterada al seu estat originari. Aquesta garantia s'ha de constituir a la
disposició de l'administració atorgant per una quantia igual a la del pressupost de les
obres de reposició, i que d’acord amb l’informe tècnic de data 31 de març de 2017 és
de 40.589,80 euros.
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.
c) Constància en el Registre de la Propietat de conformitat amb la legislació
hipotecària de les condicions sota les quals s’atorgui aquesta llicència urbanística.
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TERCER.- 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 dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del
RPLU.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- 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 23.552,11€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
490.668,95 x 3,60 %
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
490.668,95 x 1,20 %
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)
TOTAL

IMPORTS
17.664,08 €
5.888,03 €
310,00 €
23.552,11 €

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

m³/Tones

€

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

m³

€/ m³

2.502,80
117,91

11€/Tona
11€/Tona

Residus d’excavació
Residus de construcció
Import mínim
Total fiança residus a dipositar

Quota a
pagar

27.530,80
1.297,01
150,00€
28.827,81€

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

•
•
•
•

•

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

• D’ acord amb l’ art 70 del Decret 64/2014, de 13 de maig.
70.1 Eficàcia de les llicències urbanístiques d’usos i obres provisionals resta
supeditada al fet que les persones titulars acreditin davant l’administració
municipal atorgant les circumstàncies següents: a) Constància en el Registre
de la Propietat de conformitat amb la legislació hipotecària de les condicions
sota les quals s’atorgui la llicència urbanística corresponent. b) Constitució,
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per alguna de les formes admeses per la legislació de contractes del sector
públic, de garantia suficient per assegurar la reposició de la situació que
s’alteri al seu estat original. Aquesta garantia s’ha de constituir a disposició
de l’administració atorgant per una quantia igual a la del pressupost de les
obres de reposició.
70.2 Els usos provisionals han de cessar i les obres provisionals s’han de
desmuntar o enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho acordi
l’administració municipal, amb audiència de les persones interessades, per
algun dels motius següents: a) Per haver-se complert la condició resolutòria
de l’article 69.3. b) Per haver transcorregut el termini temporal màxim pel
qual es va atorgar la llicència urbanística corresponent. c) Per tal d’executar
les determinacions del planejament urbanístic, hagi transcorregut o no el
termini temporal màxim pel qual es va atorgar la llicència urbanística
corresponent.
• Full d’assumeix signat i visat per tècnic competent que realitzarà la direcció
d’obra.
• Full de designació de coordinador de seguretat en fase d’execució, signat i
visat per tècnic competent.
NOVÈ.- 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.
2.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DESISTIMENT D’UNA LLICÈNCIA D’OBRES
MENORS. INTERESSAT: S. B. :. EXP. 2017/683.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Fets
Vista la sol·licitud de data 20 d’octubre de 2017 registre general d’entrada núm.
2017/2630 presentada per la Sra. S. B. B. que demanava llicència d’obres menors per
a reforma de bany al Camí Pla de Sol, xx de l’Aldea.
Atès que en data 10 de novembre de 2017 registre general d’entrada núm. 2940 la
Sra. Susana Bellido Bonet presenta una instància indicant que desisteix de la
sol·licitud de llicència d’obres menors.
Fonaments de dret
Atès els articles 94 i 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. I d’altra banda, l’article 84 de la mateixa Llei
39/2015, d’1 d’octubre el qual estableix que el desistiment és una de les causes que
posen fi al procediment.
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan en base al Decret 47/2015 de
data 2 de juliol de 2015.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Declarar el desistiment del procediment iniciat per la Sra. Susana Bellido Bonet
mitjançant sol·licitud de data 20 d’octubre de 2017 registre general d’entrada núm.
2017/2630, que demanava llicència d’obres menors per a reforma de bany al Camí Pla
de Sol, xx de l’Aldea.
2n.- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions.
3r.- Notificar aquesta resolució als interessats.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES
MENORS. INTERESSAT: GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA. EXP. 2017/681.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 17 d'octubre de 2017
amb Registre general d'Entrada 2017/2537:
EXP
2017/681

NOM I
COGNOM
GAS NATURAL
CATALUNYA
SDG SA

SITUACIÓ
C/Doctor
Fleming, 29

TIPUS
OBRA
Escomesa
sobre
vorera

TOTAL
LIQUIDACIÓ
239,52€

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 emès pels serveis tècnics municipals en data
21/11/2017, 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:
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PRIMER.- Concedir a GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA la llicència necessària
per a efectuar les obres d’escomesa sobre vorera de 1,3m x 0,4m al C/Doctor
Fleming, 29 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 dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del
RPLU.
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió.
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser
sol·licitades expressament, l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència,
prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova.
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit
per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable 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 239,52€ amb el següent desglossament:

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

IMPORTS

4.990,00 x 3,60 %

179,64 €

4.990,00 x 1,20 %

59,88 €
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TOTAL

239,52 €

SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la
llicència que s’atorga:
FIANCES
Descripció
m³/Tones
€
Quota a
pagar
Gestió de residus, per aplicació de
l’Ordenança Municipal: Gestió dels
m³
€/ m³
residus de la construcció
Residus d’excavació
10,9648 11€/ m³
120,61 €
Total Residus
120,61 €
Import mínim
Total fiança residus a dipositar

150,00 €
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.
S’haurà de designar tècnic coordinador de seguretat i salut en fase
d´execució de l’ obra.
Les connexions s’hauran de realitzar en vorera, i no es malmetrà el
paviment de la calçada.
Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de localitzar als serveis
instal·lats i coordinar els treballs amb les respectives companyies afectades.
És responsabilitat del promotor garantir la integritat dels mateixos.
S’haurà de garantir una separació mínima de 20 cm als serveis existents.
En cas que no es pugui garantir s’executaran les proteccions que preveu la
legislació vigent.
El contractista posarà en coneixement de l’Ajuntament i les companyies dels
serveis afectats el dia de l’ inici de les obres i el dia de la seva finalització
per tal que es pugui inspeccionar l’afecció a les instal·lacions.
L’ autorització estarà subjecta a les exigències i limitacions contingudes en
el títol III, capítol I, del Reglament General de Carreteres aprovat per Reial
Decret 1812/1994, de 2 de setembre (Art.125.5 del R.G.C.).
Reposició de material de les obres d´urbanització:

-

El promotor garantirà la correcta reposició de material de les obres
d´urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment de vorera.
El terraplenat de les rases es compactarà al 95 % de pròctor modificat.
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-

-

S´haurà d´ajustar al modelatge establert i aprovat en el projecte
d´urbanització de la Diputació de Tarragona. Per aquest motiu es proposa
una fiança de 3.264,00 €.
Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de
reposició de material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al
paquet de ferm i paviment de vorera.

VUITÈ.- 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.- 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.
2.6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES
MENORS. INTERESSAT: GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA. EXP. 2017/750.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 8 de novembre de 2017
amb Registre general d'Entrada 2017/2889:
EXP
2017/750

NOM I
COGNOM
GAS
NATURAL
CATALUNYA
SDG SA

SITUACIÓ
C/Del Mig,
1

TIPUS
OBRA
Escomesa
sobre
vorera

TOTAL
LIQUIDACIÓ
17,10€

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 emès pels serveis tècnics municipals en data
21/11/2017, 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.
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Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Concedir a GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA la llicència necessària
per a efectuar les obres d’escomesa sobre vorera de 1,0m x 0,4m al C/Del Mig, 1 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 dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del
RPLU.
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió.
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser
sol·licitades expressament, l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència,
prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova.
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit
per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable 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 17,10€ amb el següent desglossament:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

CONCEPTE

IMPORTS

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

30,20 x 3,60 %

1,10 €

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)

30,20 x 1,20 %

0,36 €(*)
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(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

16,00 €

TOTAL

17,10 €

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

m³

€/ m³

Residus d’excavació

0,16

11€/ m³

Quota a
pagar

1,76 €

Total Residus

1,76 €

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.
S’haurà de designar tècnic coordinador de seguretat i salut en fase
d´execució de l’ obra.
Les connexions s’hauran de realitzar en vorera, i no es malmetrà el
paviment de la calçada.
Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de localitzar als serveis
instal·lats i coordinar els treballs amb les respectives companyies afectades.
És responsabilitat del promotor garantir la integritat dels mateixos.
S’haurà de garantir una separació mínima de 20 cm als serveis existents.
En cas que no es pugui garantir s’executaran les proteccions que preveu la
legislació vigent.
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•
•

El contractista posarà en coneixement de l’Ajuntament i les companyies dels
serveis afectats el dia de l’ inici de les obres i el dia de la seva finalització
per tal que es pugui inspeccionar l’afecció a les instal·lacions.
L’ autorització estarà subjecta a les exigències i limitacions contingudes en
el títol III, capítol I, del Reglament General de Carreteres aprovat per Reial
Decret 1812/1994, de 2 de setembre (Art.125.5 del R.G.C.).
Reposició de material de les obres d´urbanització:

-

El promotor garantirà la correcta reposició de material de les obres
d´urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment de vorera.
El terraplenat de les rases es compactarà al 95 % de pròctor modificat.

-

S´haurà d´ajustar al modelatge establert i aprovat en el projecte
d´urbanització de la Diputació de Tarragona. Per aquest motiu es proposa
una fiança de 48,00 €.

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.- 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.
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ D’AJUDES MUNICIPALS PER AL
FINANÇAMENT DE DESPESES D’ENSENYAMENT, CURS 2016-2017.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que en data 21 de desembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar
l’ordenança municipal reguladora de les bases que han de regir l’atorgament d’ajudes
econòmiques per a l’adquisició de llibres i material escolar.
Atès que en data 18 de gener de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona l’aprovació inicial de l’ordenança esmentada, la qual va quedar aprovada
definitivament al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al
públic (BOPT núm. 50, de data 13 de març de 2017).
Atès que la Junta de Govern local de data 5 d’abril de 2017 va aprovar la convocatòria
para l’atorgament d’ajudes econòmiques destinades al finançament de les despeses
d’ensenyament per al curs 2016 – 2017 (BOPT núm. 76 de data 20 d’abril de 2017).
Atès el requeriment de documentació efectuat a les famílies que no havien presentat
degudament la documentació per tal de procedir a la valoració de la mateixa:

Per garantir la protecció de dades, l’Ajuntament de L’Aldea no publica les dades
de les famílies.
Un cop valorada la documentació presentada per les famílies.
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Vist l’informe de Secretaria – Intervenció, de data 17 de novembre de 2017.
Es PROPOSA l’adopció de l’acord següent:
1.

Concedir i ordenar el pagament dels següents ajuts per al curs 2016-17, dintre
l’exercici pressupostari del 2017.

Per garantir la protecció de dades, l’Ajuntament de L’Aldea no publica les dades
de les famílies.
2. Denegar la concessió de l’ajut a les següents famílies pel motiu indicat:
Per garantir la protecció de dades, l’Ajuntament de L’Aldea no publica les dades
de les famílies.
1. Assumir l’import total d’aquestes despeses de 1.572,05 € amb càrrec a la
partida 326-48012 del pressupost únic del 2017 de l’Ajuntament de l’Aldea.
2. Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin i signar
quants documents facin falta, per a la plena executivitat d’aquest acord.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 20:20 hores del dia 22 de novembre de
2017, de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 36 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Interventora

Daniel Andreu i Falcó

M. Rosa Pons Ferré

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

33

