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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 35/2017 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 29 DE 
DESEMBRE DE 2017. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  29 de desembre de 2017 
  
A L’Aldea, quan són les 19:00 hores, del dia 29 de desembre 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 DE DATA 13 DE  DESEMBRE 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 13 de 
desembre de 2017 que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, 
queden aprovades per unanimitat els esborranys de referència. 
 
2n- APROVACIÓ DE DESPESES DERIVADES DELS ESTATS DE COMPTES 
PRESENTAT PER SOREA EN RELACIÓ A LA GESTIÓ DELS SER VEI D’AIGUA I 
CLAVEGUERAM DE L’ALDEA, CORRESPONENTS ALS ANYS 2014 , 2015 I 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Per part de l’empresa SOREA, concessionària del servei d’aigua i clavegueram del 
terme municipal de l’Aldea, en data 22 de desembre de 2017 ha presentat les factures 
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que seguidament es detallen, i que es refereixen a l’import que ha d’abonar 
l’Ajuntament a dita concessionària per consums municipals d’aigua no gratuït 
procedents de l’any 2015 i 2016; com també els imports que l’Ajuntament ha d’abonar 
a dita empresa corresponent als anys 2014, 2015 i 2016 procedents de la diferència de 
retribució no coberta per la tarifa d’aigua i clavegueram, i que es liquiden atenen a 
l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 11 de juny de 2010, referent 
al model de càlcul de la retribució que ha de percebre la concessionària per la 
prestació del servei d’aigua i clavegueram.  
 
El contingut d’aquest acord és el següent: 
 
“ 7.- Model de càlcul de la retribució que ha de pe rcebre la concessionària Sorea 
per la prestació del servei d’aigua, clavegueram i depuració. 
 
El 19 de juliol de 2001, es signa el conveni per a la pròrroga del contracte per a la 
gestió del servei municipal d’aigua potable, clavegueram i depuració del terme 
municipal de L’Aldea, amb l’empresa SOREA, i per un termini de 25 anys a comptar 
des del 31 de març de 2002, prorrogable tàcitament per períodes de 10 anys fins al 
màxim legalment establert. 
 
En la clàusula 14 del plec de condicions econòmic administratives que van regir el 
conveni assenyalat a l’anterior apartat, i publicat al BOP número 87, del dia 15 d’abril 
de 1991, es determina que “si per qualsevol circumstància canviessin les condicions 
tècniques dels serveis, sia per un canvi radical en la seva concepció, sia per un 
augment o una modificació important en les característiques tècniques de les 
escomeses, sia per un augment considerabilíssim en el cost dels serveis, etc ... el 
contractista podrà sol·licitar i tindrà dret a obtenir de l’Ajuntament una revisió de les 
condicions generals del contracte, que en el supòsit d’ampliació de xarxa de 
clavegueres implicaria un  augment del cànon anual a satisfer en aquest sentit per 
l’Ajuntament al contractista”. 
 
L’informe tècnic i documentació aportada per Sorea determinen que s’han donat 
circumstàncies de les especificades en aquella clàusula 14 esmentada (increment 
evident de les xarxes, augment del personal que es destina als serveis, etc). 
 
Per això proposo: 

 
- Canviar el sistema de calcular la retribució de Sorea que es venia emprant 

fins ara per la següent: 
 
a) Retribució del servei d’aigua potable: 0,3027€m3 facturat i 15,37€abonat 

trimestre. 
b) Retribució per al servei de clavegueram: 26,50€/abonat. 
c) Fórmula de revisió de preus per al servei d’aigua i clavagueram anual:  
P=Po (0,15+0,85 lpc/lpco). 
d) Renúncia al servei de gestió de la depuradora d’aigües residuals des de 

juliol de 2008”. 
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La qual cosa, endemés de complir el què disposa la normativa aplicable de respectar 
la dita clàusula 14 i impedir el trencament de l’equilibri econòmic per les causes 
esdevingudes, pot resultar positiva pels interessos generals ja que: 
 
- L’empresa assumeix voluntàriament deixar de prestar el servei de la depuradora. 
- A la retribució pel servei del clavegueram, que inicialment podria representar que té 
un bon increment, al deixar de retribuir-se a tant alçat per una quantia per metre cúbic i 
abonat,  també s’hi aplicarà el coeficient reductor del 0,85% (que fins ara només 
s’aplicava al servei de l’aigua) i per tant l’augment no és tant considerable. 
- Sorea pagarà la compra d’aigua a Delta Tres i CAT (la qual cosa no feia ara) i per 
tant al tenir que assumir el cost de l’adquisició, haurà de tenir encara més cura en 
evitar pèrdues o fuites. “ 
 
El detall d’aquestes factures és el següent:  
 
Núm. de Factura Data Concepte Import (sense 

IVA) 

DR30037517F00004 21-12-2017 Diferencia de retribució no coberta per 
la tarifa d’aigua i de clavegueram any 

2014 

13.493,40€ 

DR30037517F00006 21-12-2017 Diferencia de retribució no coberta per 
la tarifa de l’aigua i de clavegueram 

any 2015 

11.615, 25€ 

DR30037517F00008 21-12-2017 Diferencia de retribució no coberta per 
la tarifa d’aigua i de clavegueram any 

2016 

10.620,83€ 

DR30037517F00010 21-12-2017 Excés Consum Municipals gratuït 
produït el 2015 

1026,24€ 
 

375-2/17F 30-05-2017 Excés Consum Municipal gratuït 
produït el 2016 

436,52€ 

 
Aquests imports facturats el 2017 coincideixen amb els previstos en els estats de 
comptes de la Gestió del Servei d’Aigua i Clavegueram del terme municipal de l’Aldea 
corresponents als anys 2014, 2015 i 2016, presentats per l’empresa concessionària, 
respectivament mitjançant R.E. núms. 1094/15 de data 5 de juny de 2015; 1610/2016 
de data 4 d’agost de 2016 i 2017/1395 de data 31 de maig de 2017 i respecte els 
conceptes indicats.  
 
L’Ajuntament al pressupost municipal 2017 disposa de l’aplicació pressupostaria 
161/22104 destinada al pagament de les liquidacions de despeses derivades de la 
gestió indirecta del servei d’aigua i clavegueram.  
 
Atès l’informe de secretaria-intervenció municipal de data 28 de desembre de 2017 
referent al pagament de dites factures.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
  
1. Aprovar la següent relació de despeses facturades per l’empresa SOREA, i 
procedents dels estats de Comptes corresponents als anys 2014, 2015 i 2016 
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formulats per la concessionària respecte l’explotació del servei municipal d’aigua i 
clavegueram: 
 
Núm. de Factura Data Concepte Import (sense 

IVA) 

DR30037517F00004 21-12-2017 Diferencia de retribució no coberta per 
la tarifa d’aigua i de clavegueram any 

2014 

13.493,40€ 

DR30037517F00006 21-12-2017 Diferencia de retribució no coberta per 
la tarifa de l’aigua i de clavegueram 

any 2015 

11.615, 25€ 

DR30037517F00008 21-12-2017 Diferencia de retribució no coberta per 
la tarifa d’aigua i de clavegueram any 

2016 

10.620,83€ 

DR30037517F00010 21-12-2017 Excés Consum Municipals gratuït 
produït el 2015 

1026,24€ 
 

375-2/17F 30-05-2017 Excés Consum Municipal gratuït 
produït el 2016 

436,52€ 

 
2. Aplicar aquesta despesa a l’aplicació 161/22104 del pressupost municipal 2017 
per un import total de 40.911,46€ (IVA inclòs). 
 
3. Notificar aquest acord a l’empresa SOREA i al servei municipal d’intervenció.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA SOL·LICITUD D’UN A LLICÈNCIA 
D’ACTIVITAT RECREATIVA MUSICAL DE CARÀCTER EXTRAORD INARI “MÍTICS 
CAP D’ANY 2018” (MASIA PLA DELS CATALANS SL). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Número d’expedient:  2017/782 
Departament:  Àrea d’Urbanisme  
Assumpte:  Llicència d’activitat recreativa musical de caràcter extraordinari “mítics cap 
d’any 2018”. 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1. En data 24 de novembre de 2017 ha tingut entrada en el Registre general núm. 
2017/3159 una comunicació prèvia per a l’activitat de revetlla de cap d’any i discoteca, 
amb caràcter extraordinari a les instal·lacions emplaçades a la Carretera Tortosa-
l’Aldea km 11’5 d’aquest municipi, presentada per la Sra. M. G. G., en representació 
de Masia Pla dels Catalans SL adjuntant a dita comunicació, la següent documentació: 
 

- Formulari de comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats 
recreatives de caràcter extraordinari. 
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- Memòria sotmesa a règim d’autorització per a l’activitat recreativa musical 
de caràcter extraordinari – Revetlla de cap d’any i discoteca 2017-2018 – 
redactada per l’enginyer tècnic industrial, E. B. H., el 24.11.2017. 

- Formularis de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments signats en data de novembre de 2017: 
 
a) Formulari SP02 – Declaració responsable, coincidència entre el suport 

electrònic i el suport paper. 
b) Formulari SP08 – Documentació tècnica de prevenció i seguretat en 

matèria d’incendis per a activitats de caràcter esporàdic o puntual. 
c) Formulari SP09 – Certificat d’adequació de l’establiment, activitat, 

infraestructura o edifici a les mesures de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis. 
 

1.2. En data 30 de novembre de 2017 la tècnica del Servei d’Assistència Municipal de 
la Diputació de Tarragona, va informar que la documentació era insuficient. Aquest 
requeriment va ser tramès al peticionari el dia 1 de desembre de 2017 amb registre de 
sortida núm. 2017/2469. 
 
1.3. En data 4 de desembre de 2017 (registres de sortides números 2487, 2488, 2489 i 
2490) l’Ajuntament va demanar els informes preceptius d’acord amb l’article 114 del 
Decret 112/2010, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives, que són els següents: Mossos d’Esquadra a Tortosa, Servei Català de 
Trànsit, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i 
Responsable de Protecció Civil a les Terres de l’Ebre. 
 
1.4. En data 4 de desembre de 2017, registre general d’entrada núm. 2017/3261, la 
Sra. Maria Gilabert Gallego va presentar la següent documentació: 
 
Formulari de llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter 
extraordinari. Annex d’esmenes a la Memòria sotmesa a règim d’autorització per a 
l’activitat recreativa musical de caràcter extraordinari – Revetlla de cap d’any i 
discoteca 2017-2018 – signat per l’enginyer tècnic industrial, E. B. H., el 
04.12.2017.Declaració responsable relativa a la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil segon preveu el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova 
el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.1.5. En data 13 de desembre 
de 2017 la tècnica del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, va 
emetre informe favorable amb una sèrie d’advertiments, fent referència al fet que 
correspon al titular, o la persona organitzadora, assumir en cas de produir-se una 
emergència en l’àmbit de la protecció civil, les tasques d’autoprotecció interior, 
evacuació i seguretat d’acord amb les previsions del pla d’emergència del que disposi 
el titular. 
 
1.5. En data 13 de desembre de 2017 registre general d’entrada núm. 2017/3331, es 
va rebre informe emès pel Responsable de Protecció Civil a les Terres de l’Ebre, en el 
que comunica que l’activitat no s’inclou a l’Annex I.A del Decret 30/2015, de 3 de març, 
pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures (en endavant Decret 
30/2015). I va comunicar que correspon a l’Ajuntament determinar si l’activitat s’inclou 
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a l’annex I.B de l’esmentat Decret. També requereix el control específic dels 
aforaments per a l’exercici de l’activitat. 
 
1.6. En data 13 de desembre de 2017, la tècnica del Servei d’Assistència Municipal de 
la Diputació de Tarragona, va emetre informe favorable, amb una sèrie d’advertiments, 
fent referència al fet que correspon al titular, o a la persona organitzadora, assumir en 
cas de produir-se una emergència en l’àmbit de la protecció civil, les tasques 
d’autoprotecció interior, evacuació i seguretat d’acord amb les previsions del pla 
d’emergència del que disposi el titular. 
 
1.7. En data 15 de desembre de 2017 registre general d’entrada núm. 2017/3356, es 
va  rebre informe emès pel Cap de la Unitat Regional de Policia Administrativa de la 
regió Policial Terres de l’Ebre, favorable condicionat al compliment de les condicions 
que es recullen a la part resolutiva del present acord. 
 
1.8. En data 21 de desembre de 2017 registre general d’entrada núm. 2017/3390, es 
va rebre informe emès pel Cap de l’Àrea de Prevenció i Gestió de la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Regió d’Emergències Terres de 
l’Ebre, amb caràcter favorable condicionat al compliment de les mesures de seguretat 
que s’especificaran a la part resolutiva del present acord. 
 
1.9. En data 27 de desembre de 2017 registre general d’entrada núm. 2017/3482, es 
va rebre informe emès pel Servei Català de Trànsit, Servei Territorial de Tarragona, 
amb caràcter favorable. 
 
1.10. En data 28 de desembre de 2017 registre general d’entrada núm. 2017/3493 la 
Sra. M. G. G. va presentar un certificat tècnic el qual certifica el següent: 
 

-La instal·lació de l’activitat s’ha portat a terme sota la meua inspecció i 
control, s’ha executat satisfactòriament i es troba en correctes condicions per 
a ser dedicada a la finalitat prevista. 
-La instal·lació s’ajusta al projecte/documentació tècnica presentada. 
-L’activitat disposa d’un limitador de so amb enregistrador. No es sobrepassen 
els límits d’immissió en ambient exterior, fixats en la normativa aplicable en 
matèria de contaminació acció acústica. 
-Es compleixen amb les condicions de seguretat i de protecció contra 
incendis, per a l’aforament establert a la memòria de seguretat, que la 
normativa estableix per a les activitats recreatives musicals.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
L’activitat haurà de donar compliment als requisits i obligacions que s’estableixen al 
títol II del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives i a la següent normativa: 
 

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

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a 
la protecció del medi nocturn. 
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- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 

- Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut 
d'aquestes mesures. 

- Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris 
dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu 
Reglament. 
 

Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les competències delegades per l’Alcaldia a aquest òrgan en virtut del previst en el 
Decret 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-  Atorgar a la Masia Pla dels Catalans SL, representada per la senyora M. G. 
G. la llicència per a les activitats recreatives musicals amb caràcter extraordinari 
consistents en una revetlla i tres discoteques a les instal·lacions emplaçades dins del 
recinte de la Masia “Pla dels Catalans”, ubicades a la Carretera Tortosa-l’Aldea km 
11’5 d’aquest municipi. 
 
Les esmentades activitats es realitzaran el dia 1 de gener de 2018, de les 00:00 fins a 
les 07:30 hores amb un aforament màxim autoritzat de: 462 persones a la sala 1 
(corresponent al menjador núm. 3 del restaurant); 400 persones a la sala 2 
(corresponent al magatzem de l’establiment de restauració); 638 persones a la sala 3 
(corresponent al menjador núm. 2 del bar); i 499 persones a la pèrgola (corresponent a 
l’espai exterior que disposa d’una estructura metàl·lica oberta). 
 
Les activitats es duran a terme amb subjecció als r equeriments i condicions que 
tot seguit s’especifiquen: 
 

- El titular haurà d’executar i mantenir les mesures de prevenció contra incendis i 
seguretat, previstes a la documentació tècnica presentada amb la sol·licitud de 
llicència, d’acord amb l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Prevenció i Gestió de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Regió 
d’Emergències Terres de l’Ebre. 
- En cap cas s’haurà de superar els aforaments màxims autoritzats en cadascun 
dels espais, d’acord amb l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Prevenció i Gestió de 
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Regió 
d’Emergències Terres de l’Ebre. 
- D’acord amb l’informe emès pel Cap de la Unitat Regional de Policia 
Administrativa de la regió Policial Terres de l’Ebre, de data 15 de desembre de 
2017, registre general núm. 2017/3356, s’ha de donar compliment al següent: 
 

Possible afecció a la circulació a la C-42 
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Cal garantir que el control d’accés al recinte indicat es farà de manera que l’afluència 
de trànsit en cap moment afecti la circulació de la carretera C-42. 
 
Cal preveure que hi pot haver moments en els quals la circulació de vehicles i vianants 
poden compartir espais propers a la zona del festival, sobretot pel que fa a la rotonda 
de la C-42 que dóna accés a l’esdeveniment i la via de servei utilitzada per al 
desplaçament dels vehicles, tant d’arribada com de sortida. Atenent aquesta possible 
incidència, cal que l’organització tingui previst personal per garantir la seguretat dels 
assistents. 
 
Caldrà controlar la confluència de diferents tipus de vehicles (autocars, turismes...), la 
qual cosa pot afectar la circulació viària. L’entrada habilitada per als autocars està 
relativament propera a la C-42. L’organització ha de vetllar perquè aquest fet no suposi 
cap problema circulatori. 
 
Caldrà garantir que els serveis d’emergència puguin circular en tot moment per la via 
de servei que serà utilitzada com a via d’arribada i sortida de l’esdeveniment. 
 
Prop de la zona habilitada per a l’estacionament de vehicles hi ha un pas de nivell 
sense barreres (via del tren). Aquest fet pot suposar un risc. Caldria impedir físicament 
que els vehicles puguin circular en direcció a les vies del tren. En cas de necessitat 
aquest impediment físic ha de poder ser modificat de manera àgil per part dels 
membres de l’organització. 
 

- El titular haurà de garantir que els serveis d’emergència pugui circular en tot 
moment per la via de servei que serà utilitzada com a via d’arribada i sortida de 
l’esdeveniment, d’acord amb l’informe emès pel Cap de la Unitat Regional de 
Policia Administrativa de la regió Policial Terres de l’Ebre. 
- El titular haurà d’impedir físicament que els vehicles puguin circular en direcció 
a les vies del tren, per tal d’evitar riscos, d’acord amb l’informe emès pel Cap de 
la Unitat Regional de Policia Administrativa de la regió Policial Terres de l’Ebre. 
- El titular haurà de comunicar, informar i concretar les actuacions corresponents 
de senyalització, a l’Ajuntament de l’Aldea, concretament al Servei de Vigilància 
d’aquest Ajuntament, d’acord amb l’informe emès pel Servei Català de Trànsit, 
Servei Territorial de Tarragona. 
- El titular disposarà d’un mínim de 2 vigilants de seguretat privada i 4 persones 
per al control d’accés, amb l’habilitació exigida, abans d’iniciar les activitats, 
d’acord amb l’informe emès per la tècnica del Servei d’Assistència Municipal de 
la Diputació de Tarragona. 
- El titular serà el responsable de disposar dels serveis higiènics suficients per al 
nombre de persones assistents i d’un vehicle medicalitzat mentre durin les 
activitats, d’acord amb l’informe emès per la tècnica del Servei d’Assistència 
Municipal de la Diputació de Tarragona. 
- El titular disposarà del certificats d’instal·lació del limitador de so prèviament a 
l’inici de l’activitat, d’acord amb l’informe emès per la tècnica del Servei 
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. 
- El titular haurà d’assumir, en cas de produir-se una emergència en l’àmbit de la 
protecció civil, les tasques d’autoprotecció interior, evacuació i seguretat, d’acord 
amb les previsions del pla d’emergència, d’acord amb l’informe emès per la 
tècnica del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. 
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Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades juntament amb còpia del 
tots els informes emesos pel Responsable de Protecció Civil a les Terres de l’Ebre, pel 
Cap de la Unitat Regional de Policia Administrativa de la regió Policial Terres de l’Ebre, 
el Cap de l’Àrea de Prevenció i Gestió de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments de la Regió d’Emergències Terres de l’Ebre i el Servei Català 
de Trànsit, Servei Territorial de Tarragona.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL “PLA DE DESPL EGAMENT DE 
FTTH” AL MUNICIPI DE L’ALDEA.  
  
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Antecedents:  
 
1.- Durant el mes de novembre de 2017, representants de l’empresa i operadora de 
telecomunicacions, MASMOVIL, es van presentar davant els serveis tècnics de 
l’Ajuntament per comunicar la intenció de la mateixa en desplegar xarxa de fibra òptica 
(FTTH) al municipi, com a resposta de l’estratègia de l’operadora. 
 
2.- En data 29 de novembre de 2017, amb registre d’entrada núm. 2017/3192 i 
2017/3194 el senyor J. L. R. en representació de la mercantil BEE INGENIERIA Y 
SOLUCIONES, S.L, comunica a l’Ajuntament de l’Aldea que dita mercantil ha estat 
l’adjudicatària de l’empresa  MASMOVIL BROADBAND SAU, per al desplegament de 
la xarxa FTTH al municipi de l’Aldea i presenta el “Pla de desplegament de FTTH” per 
al municipi de l’Aldea, als efectes previstos a l’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de 
maig, de Telecomunicacions, per a la seva aprovació per part de l’Ajuntament de 
l’Aldea. 
  
3.- En data 18 de desembre de 2017 l’arquitecte tècnic municipal, Sr Jordi Gas Forès 
ha emès un informe favorable relatiu a l’aprovació del referit pla de desplegament de 
FTTH, si bé indica una sèrie de criteris generals als que s’ha de sotmetre l’autorització 
municipal, i també estableix una sèrie de condicions relatives a l’eficàcia de dita 
autorització, indicant que en el cas que ens ocupa la normativa aplicable està recollida 
en : 
 

- Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGTel) 
Llei 12/2012, de 26 de novembre, de mesures urgents de liberalització del 
comerç i de determinats serveis 

 
Dit informe, en el seu apartat de “Consideracions”, disposa: 
 
“PRIMERA.  En relació a la intervenció administrativa, per les instal·lacions de xarxes 
públiques de radiocomunicació en domini privat, no es pot exigir per part de 
l’administració l’obtenció de llicència o autorització prèvia, en el cas que s’hagi 
presentat un Pla de desplegament de la xarxa, no obstant això es pot exigir la llicència 
d’obres en el supòsit d’instal·lacions que hagin de transcórrer pel domini públic que 
requeriran de la corresponents autorització d’ús del domini públic local. (llicència per 
ús comú especial).   
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D’acord amb la LGTel i la Llei 12/2016, de 26 de novembre, l’execució de la instal·lació 
restarà sotmesa al règim de Declaració Responsable, sempre que hagi presentat i 
aprovat el Pla de Desplegament. 
 
En virtut del què disposa l’article 30 de la llei 9/2014 de Telecomunicacions, correspon 
autoritzar el Pla de Desplegament de la fibra òptica preveient que es faci amb el mínim 
impacte visual. En aquest sentit es podrà disposar la nova instal·lació per les façanes 
dels edificis per traçat aeri únicament en aquells trams on no existeixi xarxa soterrada, 
sempre adaptant-se a les altres condicions tècniques establertes per Reial decret 
acordat al Consell de Ministres.  
 
SEGONA. En relació al Pla de Desplegament, es poden definir les següents 
característiques: 
 
-El desplegament de la Xarxa de fibra òptica (endavant FTTH), pretén atendre un total 
de 1.079 unitats immobiliàries del municipi. (zona urbana). El nombre final d’unitats 
està en funció de les autoritzacions finals concedides. 
-La capçalera de la xarxa, s’ instal·larà a la Central de Telefònica denominada CT 
4367008 situada al C/ Joan Carles I Nº 34. 
-Es defineixen dos tipus de xarxa, una troncal o “RD” i les xarxes de distribució o 
dispersió. 
-Inicialment s’han projectat 3 branques troncals d’alimentació. 
 
TERCERA. En relació als desplegaments per façana i/o aeris són admesos sempre que 
no existeixen canalitzacions o que no sigui possible el seu ús per raons tècniques o 
econòmiques, aquests han de reflectir-se en el Pla de Desplegament. El trams finals 
interiors als edificis, “desplegament en pas”, haurà de seguir el procediments establert 
davant la comunitat de propietaris. 
 
En relació a la documentació presentada per Masmovil, cal precisar que no existeix 
concreció tècnica suficient per garantir la correcció dels treballs.  
 
 Per tant es proposa condicionar l’acord d’autoritz ació als següents extrems:  
 
1- L’acord d’aprovació del Pla de Desplegament afecta exclusivament als treballs de 
les instal·lacions (conductes i elements tècnics com ara CTO) i no als treballs d’obra 
civil que resultessin necessaris.  

 
 2 - L’eficàcia de l’acord restarà condicionada a la presentació de plànols 1/2000 
determinant la jerarquia de la xarxa, amb indicació dels trams on és aèria o soterrada.  
 
3 - Al no existir catàleg d’elements d’interès històric segons les NN SS de planejament  
vigents , en el cas de declarar-se per part de l’ Ajuntament algun d’elements d’interès 
històric en el transcurs del desplegament , hauran d’ identificar-se els edificis amb   
concreció de les solucions adoptades en aquests casos, d’ acord amb les   
recomanacions de l’ Ajuntament. “ 
 
Així mateix en aquest informe es senyalen una sèrie de criteris de caràcter gener al 
als que s’ha de sotmetre l’autorització municipal i  que són els que segueixen: 
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a) Tota la documentació serà subscrita per tècnic competent, segons la naturalesa 
dels treballs de cada cas.  

 
b)  Per al cas de substitució de les instal·lacions sense obra, només s’autoritzen 

els creuaments aeris en punts on ja existeixin, agrupant els conductes de la 
manera més compacta possible. Les noves caixes CTO o similars se situaran 
el més agrupades possibles als traçats aeris. Els traçats en façana discorreran 
pels traçats de les línies de coure actuals sense duplicar traçats, excepte en 
casos justificats tècnicament. 

  
c) Per als casos de declaració responsable caldrà aportar documentació que 

acrediti:  
 
- El coneixement i acceptació de la normativa tècnica vigent en aquest tipus 
d’instal·lacions.  
- El compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, inclòs el 
corresponent estudi (bàsic).  
- La reposició de paviments amb els materials i qualitats existents; en cas de 
paviments continus, que els talls es faran amb disc i amb la cura necessària; no 
s’iniciaran els treballs fins a disposar dels materials necessaris per a la reposició dels 
paviments. Es presentarà aval de garantia amb el cost de reposició de les obres d’ 
urbanització. 
- La coordinació amb els serveis municipals en matèria d’ocupació de la via pública.  
- Que hom disposa de la documentació referent als altres serveis soterrats, quan sigui 
el cas, i que es disposaran les noves instal·lacions respectant les normatives de 
seguretat aplicables.  
 

d)  Es sol·licitarà la corresponent llicència d’obres per cada obra civil o conjunt 
d’aquestes que es necessiti pel desplegament. Per a aquests permisos d’obres 
es disposarà de forma preceptiva, de l’assumeix de direcció facultativa i de 
l’assumeix de coordinació de seguretat i salut pels treballs del pla de 
desplegament. 

 
e)  No s’autoritzarà cap creuament aeri amb cablejat (troncal o d’escomesa) si en 

el mateix emplaçament no existeix prèviament un encreuament de cablejat de 
telecomunicacions, encara que sigui d’un altre operador. 

 
f)  En cas de permetre un encreuament aeri de cablejat segons les condicions del 

punt anterior, aquest s’haurà d’eliminar o instal·lar d’una altra manera en el 
moment que es modifiqui la instal·lació anterior que va permetre 
l’emplaçament de la nova. 

 
g)  En referència a la utilització de pals de fusta existents de la companyia 

Telefónica s’estableixen els mateixos criteris que amb els creuaments de 
vialitat amb cablejat aeri, de manera que no s’autoritzarà si en aquests pals no 
existeix prèviament un cablejat de telecomunicacions, encara que sigui d’un 
altre operador. I en cas de permetre una estesa aèria de cablejat entre pals de 
fusta perquè ja n’hi ha una altra de telecomunicacions, aquesta s’haurà 
d’eliminar o instal·lar d’una altra manera en el moment que es modifiqui la 
instal·lació anterior que va permetre l’emplaçament de la nova. En tot cas els 
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serveis tècnics municipals recomanen no utilitzar els pals de fusta existents en 
els creuaments , atenent que són instal·lacions que s’haurien de substituir i 
realitzar el desplegament amb xarxa soterrada. 

 
h)  No s’autoritzarà la nova instal·lació de pals de formigó que consolidin la 

instal·lació aèria que discorre per la ciutat suportada actualment sobre pals de 
fusta, atenent que són instal·lacions que s’haurien de substituir per xarxes 
canalitzades soterrades.  

 
i) Per als casos de treballs objecte de llicència caldrà aportar:  

 
- Breu memòria de l’actuació, amb referència al Pla de Desplegament a desenvolupar.  
- Plànol de detall amb indicació de tots els elements existents que tinguin incidència o 
relació amb l’actuació a efectuar.   
- Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.  
- Els treballs d’obra civil com ara obres en rasa, cales, instal·lació i/o desmuntatge de 
suports (de fusta, formigó o altres) seran objecte de declaració responsable d’acord al 
precepte legal ja esmentat, excepte en el que respecta a ocupació de bens de domini 
públic de forma fixa o béns del patrimoni històrico-artístic, en quin cas serà preceptiva 
l’obtenció de la corresponent llicència urbanística.  
 
Fonaments de Dret 
 

• Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGTel) 
• Llei 12/2012, de 26 de novembre, de mesures urgents de liberalització del 

comerç i de determinats serveis. 
 
Atès l’exposat i en base a les atribucions conferides a la Junta de Govern en virtut del  
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2017 de 2 de juliol i l’acord de Ple de data 17 de juliol de 
2015, es proposa l’adopció de l’ACORD  següent: 
 
Primer.-  Aprovar el Pla de desplegament d’una xarxa d’accés en fibra òptica FTTH  
del terme municipal de l’Aldea presentat per la mercantil MASMOVIL BROADBAND 
SAU, de conformitat amb l’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de 
Telecomunicacions.   
 
Segon.- Condicionar l’eficàcia d’aquesta autorització al compliment dels requisits i 
condicions que es detallen, d’acord amb el que es desprèn de l’informe tècnic de data 
18 de desembre de 2017, incorporat a l’expedient:  
 
1- L’acord d’aprovació del Pla de Desplegament afecta exclusivament als treballs de 

les instal·lacions (conductes i elements tècnics com ara CTO) i no als treballs 
d’obra civil que resultessin necessaris.  
 

 2 - L’eficàcia de l’acord restarà condicionada a la presentació de plànols 1/2000 
determinant la jerarquia de la xarxa, amb indicació dels trams on és aèria o soterrada.  
 
3 - Al no existir catàleg d’elements d’interès històric segons les NN SS de planejament  
vigents , en el cas de declarar-se per part de l’ Ajuntament algun d’elements d’interès 
històric en el transcurs del desplegament , hauran d’ identificar-se els edificis amb 
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concreció de les solucions adoptades en aquests casos, d’ acord amb les  
recomanacions de l’ Ajuntament.  
 
CRITERIS DE  CARÀCTER GENERAL DE L’AUTORITZACIÓ.  
 

a) Tota la documentació serà subscrita per tècnic competent, segons la naturalesa 
dels treballs de cada cas.  

 
b)  Per al cas de substitució de les instal·lacions sense obra, només s’autoritzen 

els creuaments aeris en punts on ja existeixin, agrupant els conductes de la 
manera més compacta possible. Les noves caixes CTO o similars se situaran 
el més agrupades possibles als traçats aeris. Els traçats en façana discorreran 
pels traçats de les línies de coure actuals sense duplicar traçats, excepte en 
casos justificats tècnicament. 

  
c) Per als casos de declaració responsable caldrà aportar documentació que 

acrediti:  
 
- El coneixement i acceptació de la normativa tècnica vigent en aquest tipus 
d’instal·lacions.  
- El compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, inclòs el 
corresponent estudi (bàsic).  
- La reposició de paviments amb els materials i qualitats existents; en cas de 
paviments continus, que els talls es faran amb disc i amb la cura necessària; no 
s’iniciaran els treballs fins a disposar dels materials necessaris per a la reposició dels 
paviments. Es presentarà aval de garantia amb el cost de reposició de les obres d’ 
urbanització. 
- La coordinació amb els serveis municipals en matèria d’ocupació de la via pública.  
- Que hom disposa de la documentació referent als altres serveis soterrats, quan sigui 
el cas, i que es disposaran les noves instal·lacions respectant les normatives de 
seguretat aplicables.  
 

d) Es sol·licitarà la corresponent llicència d’obres per cada obra civil o conjunt 
d’aquestes que es necessiti pel desplegament. Per a aquests permisos d’obres 
es disposarà de forma preceptiva, de l’assumeix de direcció facultativa i de 
l’assumeix de coordinació de seguretat i salut pels treballs del pla de 
desplegament. 

 
e) No s’autoritzarà cap creuament aeri amb cablejat (troncal o d’escomesa) si en 

el mateix emplaçament no existeix prèviament un encreuament de cablejat de 
telecomunicacions, encara que sigui d’un altre operador. 

 
f) En cas de permetre un encreuament aeri de cablejat segons les condicions del 

punt anterior, aquest s’haurà d’eliminar o instal·lar d’una altra manera en el 
moment que es modifiqui la instal·lació anterior que va permetre l’emplaçament 
de la nova. 

 
g) En referència a la utilització de pals de fusta existents de la companyia 

Telefónica s’estableixen els mateixos criteris que amb els creuaments de 
vialitat amb cablejat aeri, de manera que no s’autoritzarà si en aquests pals no 
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existeix prèviament un cablejat de telecomunicacions, encara que sigui d’un 
altre operador. I en cas de permetre una estesa aèria de cablejat entre pals de 
fusta perquè ja n’hi ha una altra de telecomunicacions, aquesta s’haurà 
d’eliminar o instal·lar d’una altra manera en el moment que es modifiqui la 
instal·lació anterior que va permetre l’emplaçament de la nova. En tot cas els 
serveis tècnics municipals recomanen no utilitzar els pals de fusta existents en 
els creuaments , atenent que són instal·lacions que s’haurien de substituir i 
realitzar el desplegament amb xarxa soterrada. 

 
h) No s’autoritzarà la nova instal·lació de pals de formigó que consolidin la 

instal·lació aèria que discorre per la ciutat suportada actualment sobre pals de 
fusta, atenent que són instal·lacions que s’haurien de substituir per xarxes 
canalitzades soterrades.  

 
i)  Per als casos de treballs objecte de llicència caldrà aportar:  

 
- Breu memòria de l’actuació, amb referència al Pla de Desplegament a desenvolupar.  
- Plànol de detall amb indicació de tots els elements existents que tinguin incidència o 
relació amb l’actuació a efectuar.   
- Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.  
- Els treballs d’obra civil com ara obres en rasa, cales, instal·lació i/o desmuntatge de 
suports (de fusta, formigó o altres) seran objecte de declaració responsable d’acord al 
precepte legal ja esmentat, excepte en el que respecta a ocupació de bens de domini 
públic de forma fixa o béns del patrimoni històrico-artístic, en quin cas serà preceptiva 
l’obtenció de la corresponent llicència urbanística.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a MASMOVIL BROADBAND SAU ATT DESPLIEGUE 
DE RED, amb domicili a l’Av. De la Vega, 15, 28108, Alcobendas,(Madrid), i a la 
mercantil BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES, S.L, així com als serveis tècnics 
municipals.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ 8/2017 DE L IQUIDACIONS DE 
L’IIVTNU. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la relació 8/2017 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 15 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
9434504BF9193N0001FY-2017-1743, import de 28,78 €, transmetent A. A. P. i es 
tanca amb la clau 43-184-352-9639310BF9193N0004XO-2017-1757, import de 26,80 
€ transmetent J. G. L., i amb un import total les 15 plusvàlues de 2.206,20  €. 
 
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. 
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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.  

 
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 la relació 8/2017 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 15 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
9434504BF9193N0001FY-2017-1743, import de 28,78 €, transmetent A. A. P. i es 
tanca amb la clau 43-184-352-9639310BF9193N0004XO-2017-1757, import de 26,80 
€ transmetent J. G. L., i amb un import total les 15 plusvàlues de 2.206,20  €. 
 
2.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 

 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA BAIXA D’UN GUAL  A NOM DEL SR. 
A. J. R. P.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 12 de desembre de 2017 RE 2017/3321 per part 
del Sr. A. J. R. P. en la qual sol·licita la baixa del gual núm. 31 situat al carrer 
Montblanch X 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 Montblanch X de L’Aldea. 
 
2.- Donar de baixa del padró municipal de taxes el gual núm. 31 situat al carrer 
Montblanch X de L’Aldea. 
 
3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base.- Gestió 
d’Ingressos, als efectes oportuns. 
 
4.- Informar a la interessada que la baixa del gual esmentat tindrà efectes fiscals a 
partir de l’1 de gener de 2018. 
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5.- Notificar el present acord a la interessada i al servei municipal encarregat de la 
confecció d’aquest padró.” 

 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
7è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA BAIXA D’UN GUAL  AL C LLUIS 
BRAILLE NÚM. XX (J. G. E.). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 13 de desembre de 2017 RE 2017/3330 per part 
del Sr. J. G. E. en la qual sol·licita la baixa del gual núm. 187 situat al carrer Lluis Baille 
XX 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 Lluís Braille XX de L’Aldea. 
 
2.- Donar de baixa del padró municipal de taxes el gual núm. 187 situat al carrer Lluís 
Braille XX de L’Aldea. 
 
3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base.- Gestió 
d’Ingressos, als efectes oportuns. 
 
4.- Informar a la interessada que la baixa del gual esmentat tindrà efectes fiscals a 
partir de l’1 de gener de 2018. 
 
5.- Notificar el present acord a la interessada i al servei municipal encarregat de la 
confecció d’aquest padró.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
8è.- APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CCBE I 
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIA LS, POLÍTIQUES 
DE JOVENTUT I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR  SOCIAL I 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT: PLA LOCAL DE JOVENTUT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 15 de desembre de 2017 amb RE núm. 2017/3359 el Consell Comarcal del 
Baix Ebre ha notificat a aquest Ajuntament l’acord adoptat pel seu Ple en sessió de 
data 24 de novembre de 2017 referent a l’aprovació del model de conveni a signar 
amb els ajuntaments de la comarca del Baix Ebre, l’objecte del qual és definir la 
cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments per a la 
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gestió i prestació  dels serveis i programes que consten de joventut, segons els criteris 
i les condicions que s’estableixen en el contracte programa que el CCBE va signar 
amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb data 3 d’agost de 2016. 
 
Atès que dita col·laboració interadministrativa beneficia els interessos municipals.  
 
Atès el previst a l’art. 150 del D.L 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Atès les atribucions delegades a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia 
núm. 47/2015 de data 2 de juliol i l’acord de Ple de data 2 juliol 2015.  
 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:  
 

1- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el CCBE i l’Ajuntament de 
l’Aldea relatiu als Plans locals de Joventut, en els termes que consta incorporat 
a l’expedient, i que és el tramès en  data 15 de desembre de 2017 amb RE 
núm. 2017/3359. 
 

2- Facultar a l’Alcalde per a la seva signatura. 
  

3- Notificar aquest acord al CCBE com també al servei municipal encarregat de la 
gestió de subvencions i ajudes al desplegament de l’activitat municipal.”  

 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9è.- APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS D’OBRA NÚMERO 1 I 2 REFERENT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE CAMBRES HIGIÈNIQUES A L A SALA 
POLIVALENT RAMON SALVADÓ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Per acord de Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2017 es va adjudicar  
a l’empresa Cocerme XXI S.L  el contracte d’obres menors consistent en la construcció 
d’unes cambres higièniques a la sala municipal “Ramón Salvadó” per un import de 
34.870 €, IVA exclòs del 21%. 
 
Els serveis tècnics municipals juntament amb l’empresa adjudicatària han elaborat la 
certificació núm. 1 dels treballs realitzats, la qual ascendeix a un import de 14.077,75 , 
IVA exclòs del 21%, i la certificació núm. 2 per import de 13.700,41, IVA del  21% , 
exclòs ( RE.2017/3517 de data 29 de desembre). 
 
Atès les atribucions delegades per l’Alcalde a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de 2 de juliol, i vist el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector  Públic, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-  Aprovar la certificació núm. 1 la qual ascendeix a un import de 14.077,75 , 
IVA exclòs del 21%, així com  la certificació núm. 2 per import de 13.700,41, IVA del  
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21%,exclòs, corresponents al contracte d’obres menors consistent en la construcció 
d’unes cambres higièniques a la sala municipal “Ramón Salvadó, adjudicat a l’empresa 
Cocerme XXI S.L. 

 
Segon.-  Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària de les obres, als serveis 
municipals d’intervenció i als serveis tècnics municipals.”   
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
10è.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES ÚNICA I ÚLTIMA DE LES 
OBRES DEL CARRIL BICI AL CAMÍ DE L’ERMITA DE L’ALDE A, PRIMERA FASE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Per Decret de l’Alcaldia núm. 459 de data 16 de novembre de 2017 es va adjudicar  a 
l’empresa Construcciones 3G S.A el contracte d’obres consistent en la construcció 
d’un carril bici al camí de l’Ermita de l’Aldea (1ª fase) per un import de 86.195,38 €, IVA 
inclòs del 21%. 
 
Aquesta resolució de l’Alcaldia es va adoptar tenint en compte que en data 13 de 
novembre de 2017 es va adoptar el Decret de l’Alcaldia núm. 455 pel qual es va 
resoldre la recuperació de les competències de l’Alcaldia com a òrgan de contractació 
en aquest expedient, per qüestions d’agilitat administrativa. L’Adopció d’aquest decret 
va ser necessària donat que l’Alcaldia té delegades a la Junta de Govern certes 
competències en matèria de contractació. 
 
En data 29 de desembre de 2017, el director tècnic de les obres, Sr. Lluis Rodríguez 
Pueyo  ha presentat mitjançant RE. núm. 2017/3491 davant aquest Ajuntament la 
certificació d’obres única i última  referent a les obres indicades per import de 
86.195,38 euros, IVA inclòs. Aquesta certificació d’obres ha estat informada 
favorablement pels serveis tècnics municipals mitjançant informe  de data 29 de 
desembre de 2017. 
 
Així mateix l’empresa adjudicatària de les obres  en data 28 de desembre de 2017 ha 
presentat la factura referent al pagament d’aquesta  certificació d’obra, per un import 
de 86.195,38 euros amb número de registre de factura 2017/2390 ( factura núm.118 
de data 28-12-2017). 
 
Atès el previst a l’art.229 i ss. del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, i considerant la delegació genèrica que 
en matèria de contractació l’Alcaldia va efectuar a la Junta de Govern Local en data 2 
de juliol de 2015 per mig del Decret núm. 47   
 

Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.-  Aprovar la certificació d’obres única i última presentada pel director tècnic de les 
obres, Sr. Lluis Rodríguez Pueyo que  ha presentat mitjançant RE. núm. 2017/3491, 
corresponent a les obres de construcció  d’un carril bici al camí de l’Ermita de l’Aldea 
(1ª fase) per un import de 86.195,38 €, IVA inclòs del 21%, sens perjudici que dita 
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aprovació pugui ser ratificada per la Presidència de l’Ajuntament, en base Decret de 
l’Alcaldia núm. 455 data 13 de novembre de 2017 
 
2.- Notificar aquest acord a l’empresa contractista i traslladar-la als serveis 
d’intervenció de l’ajuntament i als serveis tècnics municipals.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
11è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA  D’OBRES 
MENORS. EXP. 2017/796. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 12 de desembre de 2017 
amb Registre general d'Entrada 2017/3317: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2017/796    GAS 
NATURAL 
CATALUNYA 
SDG SA 

Avinguda 
Catalunya, 
54 

Rasa en 
vorera i 
calçada 

17,09€ 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 
18/12/2017, 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: 
 
PRIMER.- Concedir a GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA la llicència necessària 
per a efectuar les obres  de rasa en vorera i calçada de 1m x 0,4m i reparar la vàlvula 
ubicada a l’Avinguda Catalunya, 54 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 dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del 
RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el 
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. 
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser 
sol·licitades expressament, l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, 
prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la 
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa 
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit 
per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un 
import total de 17,09€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 30,20 x 3,60 % 1,09 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 30,20 x 1,20 % 0,36 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

17,09 € 

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

 
Tones 

 
€/ T 

  

 Residus d’excavació * 11€/Tona   
 Residus de construcció 0,374 11€/Tona 4,11   
 Total Residus   4,11  
 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. 

• 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. 
 

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. 
 
12è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2017/806. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 28 de novembre de 2017 amb 
Registre d’entrada núm. 2017/3190 per H. C. G. on comunica les obres consistents en 
realitzar tanca de parcel·la de 105ml ubicada al Lligallo Carvallo, bústia 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 18/12/2017, 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 H. C. G. on comunica les obres consistents en realitzar tanca de 
parcel·la de 105ml ubicada al Lligallo Carvallo, bústia 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 MENOR                               
 

Assumpte: Comunicació d'obres per realitzar 105 ml de tanca per limitar la parcel.la  
Expedient: 2017/806    
Sol·licitant:  H. C. G. 
R.G.E.: 2017/3190 
Emplaçament:  Lligallo Carvallo, bústia XX 
 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 18 de desembre de 2017 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 
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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 3 cases familiars.  
 

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 Lligallo Carvallo, bústia XX i consistents en realitzar 105ml de tanca 
per limitar la parcel.la, amb els següents condicionants: 
 

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

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

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

• Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant 
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud 
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai 
públic. 

• Les tanques, podran ser de material opac fins a una alçada màxima de 
50cm i la resta fins a 1,80m, amb vegetació o gelosia de materials lleugers. 
 

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 700,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 700,00  x 3,60 % 25,20 € 

TOTAL  25,20 € (*) 

 
(*)Es donen els requisits de les bases al respecte per als tancaments dels solars urbans 
regulats per Ordenança publicada al BOP número 66 de 04/04/2017. 
 
4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE .” 

 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
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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 25,20€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 700,00  x 3,60 % 25,20 € 

TOTAL  25,20 € (*) 

 
CINQUÈ.- Atorgar al Sr. H. C. G. una ajuda per import de 25,20€ en virtut de les bases 
aprovades per la Junta de Govern Local celebrada en data 15 de febrer de 2017 i 
publicades en el BOPT Nº 66 de 04/04/2017. Per poder beneficiar-se d’aquest ajut és 
necessari que l’interessat aporti la següent documentació: 
 
-Fotografia del cartell de beneficiari. 
-Declaració per part del beneficiari sobre finalització de les obres. 
 
SISÈ.- 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. 
 
13è.- PUNTS D’URGÈNCIA 
 
13.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D’U NA AJUDA 
MUNICIPAL, PL’A MET 5 2017. INTERESSAT: MUÑOZ FORNE RS S.L. 
 
En aquest punt l’Alcalde informa que en data d’avui s’ha emès informe de secretaria-
intervenció en relació a una sol·licitud de subvenció presentada per l’empresa Muñoz 
Forners  SL mitjançant RE núm. 2017/2970 i 2017/3129 (de dates 10 i 22 de novembre 
de 2017 respectivament), en el marc de les bases PL’A MET 5, i que per raons 
pressupostàries és convenient resoldre aquesta sol·licitud dintre de l’any 2017. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents el caràcter urgent d’aquest punt. 
 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   25 

Tot seguit es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
“ANTECEDENTS 
 
1.- Les sol·licituds de subvencions destinades a fomentar la posada en funcionament 
de noves activitats industrials o comercials a la localitat i a fomentar la contractació de 
nous treballadors al municipi de l’Aldea, es tramiten a l’empara de les bases aprovades 
en sessió de Ple de data 16 de març de 2017 i publicades al BOPT en data 31 de maig 
2017. 
 
2.- Els destinataris dels ajuts són les persones físiques o jurídiques que demanin una 
llicència d’activitats, o facin la perceptiva comunicació, per a instal·lar o obrir una nova 
indústria o activitat al terme municipal de l’Aldea, durant l’any 2017 i les persones 
físiques o jurídiques que contractin un nou treballador durant l’any 2017.  
 
3.- El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 15 de desembre de 2.017.  
 
4.- El Sr. A. M. S., actuant en representació de la mercantil Muñoz Forners, S.L. amb 
CIF B-55666093 amb data 10 de novembre de 2017, registre general d’entrada a la 
corporació núm. 2017/2920, va demanar acollir-se a la subvenció PL’A MET 5 
destinada a fomentar la contractació d’un nou treballador per a la seva activitat 
aportant resolució sobre reconeixement d’alta a la Seguretat Social i contracte de 
treball a temps complert. 
 
5.- En data 22 de novembre de 2017 registre general d’entrada núm. 2017/3129 va 
aportar la documentació requerida per aquest Ajuntament, consistent l’informe de Vida 
Laboral de la treballadora B. P. G.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Les Bases que han de regir la concessió de subvencions per al foment de la 
iniciativa empresarial i comercial i per la contractació de treballadors “PL’A MET 5” de 
l’any 2017 foren aprovades en sessió de Ple de data 16 de març de 2017. 
 
2.- Constitueix un dels objectes de les bases la concessió d’ajuts econòmics per a 
contractar treballadors, així com regular llur convocatòria. 
  
3.- Són destinataris de l’ajut les persones físiques o jurídiques que contractin un nou 
treballador, durant l’any 2017. 
 
4. En relació amb les condicions que s’han de complir per a la concessió de la 
subvenció municipal, les bases indicades preveuen el següent: 
 

- Els nous treballadors ho han de ser per a una indústria o comerç o activitat que 
es realitzi, o es pretengui realitzar en el terme municipal de l’Aldea. S’ha 
constatat i compleix, mitjançant l’aportació del contracte de treball.  

- El nou treballador ha de ser de nova incorporació a l’empresa o ha de portar un 
mínim de sis mesos sense treballar-hi. S’ha constatat i compleix, mitjançant 
aportació d’informe de vida laboral.   

- En nou treballador ha de portar un mínim de sis mesos, a partir de la petició de 
subvenció que es formuli, empadronat a l’aldea. S’ha constatat i compleix.   
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- El nou treballador ha d’estar en situació d’aturat o no ha d’estar desenvolupant 
cap mena de treball remunerat.  S’ha constatat i compleix, mitjançant aportació 
d’informe de vida laboral.  
 

5.- Al pressupost municipal consta l’aplicació 433/48013 amb consignació de crèdit 
suficient per atendre la concessió de l’ajuda sol·licitada, que és de 1.000€.  
 
6.- Vist l’informe de secretaria-intervenció de data 29 de desembre de 2017 emès al 
respecte.  
 
Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Concedir a l’empresa Muñoz Forners S.L amb CIF B-55666093 una subvenció per 
import de 1.000€ per la contractació de la treballadora Sra. B. P. G. en virtut de les 
bases que regeixen la concessió de subvencions per al Foment de la Iniciativa 
Empresarial i Comercial i per a la contractació de Treballadors (PL’A MET 2017). 
 
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació 433/48013 del 
pressupost municipal 2017. 
 
3.- Advertir al beneficiari que per tenir dret al pagament d’aquesta ajuda ha 
d’acreditar davant l’Ajuntament que la nova treball adora s’ha mantingut un 
mínim de 6 mesos en l’empresa, contats a partir de la data de concessió de la 
subvenció, d’acord amb el previst a la base quarta (ii) punt 3 i base sisena. 
 
4.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció i notificar-lo a l’interessat.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
13.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D’U NA AJUDA 
MUNICIPAL, PL’A MET 5 2017. INTERESSAT: ZAPATER ASS ESSORS S.L.  
 
En aquest punt l’Alcalde informa que en data d’avui s’ha emès informe de secretaria-
intervenció en relació a una sol·licitud de subvenció presentada per l’empresa Zapater 
Assessors SL mitjançant RE núm. 2017/3208 (de data 30 de novembre de 2017), en el 
marc de les bases PL’A MET 5, i que per raons pressupostàries és convenient resoldre 
aquesta sol·licitud dintre de l’any 2017. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents el caràcter urgent d’aquest punt. 
 
Tot seguit es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“ANTECEDENTS 
 
1.- Les sol·licituds de subvencions destinades a fomentar la posada en funcionament 
de noves activitats industrials o comercials a la localitat i a fomentar la contractació de 
nous treballadors al municipi de l’Aldea, es tramiten a l’empara de les bases aprovades 
en sessió de Ple de data 16 de març de 2017 i publicades al BOPT en data 31 de maig 
del 2017.  
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2.- Els destinataris dels ajuts són les persones físiques o jurídiques que demanin una 
llicència d’activitats, o facin la perceptiva comunicació, per a instal·lar o obrir una nova 
indústria o activitat al terme municipal de l’Aldea, durant l’any 2017 i les persones 
físiques o jurídiques que contractin un nou treballador durant l’any 2017.  
 
3.- El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 15 de desembre de 2.017.  
 
4.- La Sra. E. Z. A., actuant en representació de la mercantil Zapater Assessors, S.L. 
amb CIF B-43866987, amb data 30 de novembre de 2017, registre general d’entrada a 
la corporació núm. 2017/3208, va demanar acollir-se a la subvenció PL’A MET 5 
destinada a fomentar la contractació d’un nou treballador per a la seva activitat 
aportant resolució sobre reconeixement d’alta a la Seguretat Social i contracte de 
treball a temps parcial. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Les Bases que han de regir la concessió de subvencions per al foment de la 
iniciativa empresarial i comercial i per la contractació de treballadors “PL’A MET 5” de 
l’any 2017 foren aprovades en sessió de Ple de data 16 de març de 2017. 
 
2.- Constitueix un dels objectes de les bases la concessió d’ajuts econòmics per a 
contractar treballadors, així com regular llur convocatòria.  
 
3.- Són destinataris de l’ajut les persones físiques o jurídiques que contractin un nou 
treballador, durant l’any 2017. 
 
4. En relació amb les condicions que s’han de complir per a la concessió de la 
subvenció municipal, les bases indicades preveuen el següent: 
 

- Els nous treballadors ho han de ser per a una indústria o comerç o activitat que 
es realitzi, o es pretengui realitzar en el terme municipal de l’Aldea. S’ha 
constatat i compleix, mitjançant l’aportació del contracte de treball.  

- El nou treballador ha de ser de nova incorporació a l’empresa o ha de portar un 
mínim de sis mesos sense treballar-hi. S’ha constatat i compleix, mitjançant 
aportació d’informe de vida laboral.   

- En nou treballador ha de portar un mínim de sis mesos, a partir de la petició de 
subvenció que es formuli, empadronat a l’aldea. S’ha constatat i compleix.   

- El nou treballador ha d’estar en situació d’aturat o no ha d’estar desenvolupant 
cap mena de treball remunerat.  S’ha constatat i compleix, mitjançant aportació 
d’informe de vida laboral.  
 

5.- Al pressupost municipal consta l’aplicació 433/48013 amb consignació de crèdit 
suficient per atendre la concessió de l’ajuda sol·licitada, que és de 500€.  
 
6.- Vist l’informe de secretaria – intervenció de data 29-12-2017 emès al respecte.  
 
Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Concedir a l’empresa Zapater Assessors S.L. amb CIF B-43866987 una subvenció 
per import de 500€ per la contractació de la treballadora Sra. N. F. S. en virtut de les 
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bases que regeixen la concessió de subvencions per al Foment de la Iniciativa 
Empresarial i Comercial i per a la contractació de Treballadors (PL’A MET 2017). 
 
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació 433/48013 del 
pressupost municipal 2017. 
 
3.- Advertir al beneficiari que per tenir dret al pagament d’aquesta ajuda ha 
d’acreditar davant l’Ajuntament que la nova treball adora s’ha mantingut un 
mínim de 6 mesos en l’empresa, contats a partir de la data de concessió de la 
subvenció, d’acord amb el previst a la base quarta (ii) punt 3 i base sisena. 
 
4.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció i notificar-lo a l’interessat.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 19:30 hores d el dia 29 de desembre de 
2017, de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 28 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
 
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  


