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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 4/2018 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 24 DE 
FEBRER 2018. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  24 de febrer de 2018 
  
A L’Aldea, quan són les 9:00 hores, del dia 24 de febrer de 2018, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern 
Local, que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota 
la Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària. 
 
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 7 DE FEBRER DE 2018. 
 
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 7 de 
febrer de 2018 que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, 
queden aprovades per unanimitat els esborranys de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme 
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/64. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 29 de gener de 2018 amb 
Registre d’entrada núm. 2018/331 per A. T. V. on comunica les obres consistents en 
formigonar part del pati ubicat a la Raval de Sant Josep, XX bis 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 09/02/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per A. T. V. on comunica les obres consistents en  formigonar part 
del pati ubicat a la Raval de Sant Josep, XX bis 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 excloses de llicència per formigonar part 
del pati marcat en plànol. 

Expedient:   2018/64    
Sol·licitant:    A. T. V. 
R.G.E.:   2018/331 
Emplaçament:   Raval de Sant Josep, XX bis 
 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 30 de gener de 2018 i el que disposa l’art. 74.1 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig, emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
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1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 
Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  
amb les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea 
publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig 
de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 2A Extensiva.  
 

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

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme a la Raval de Sant Josep, XX bis i consistents en formigonar part del 
pati marcat en plànol, amb els següents condicionants: 
 

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

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

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

 
3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el 
càlcul: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 100,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 100,00 x 3,60 % 3,60 € 

TOTAL  3,60 € 
 

4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE .” 
 

SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la 
validesa dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.  
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QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost 
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 3,60€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 100,00 x 3,60 % 3,60 € 

TOTAL  3,60 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 

2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/69. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 31 de gener de 2018 amb 
Registre d’entrada núm. 2018/362 per M. C. A. M. on comunica les obres consistents 
en extreure muret d’obra i porta, per substitució de mur i col·locació de porta nova 
ubicada al C/Lluis Braille XXX, 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 07/02/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per M. C. A. M. on comunica les obres consistents en extreure 
muret d’obra i porta, per substitució de mur i col·locació de porta nova ubicada al 
C/Lluis Braille, XXX de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals 
s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
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“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES MENORS 
 
Assumpte:   Comunicació prèvia de les obres consistents en extreure 

muret d’obra i porta, per substitució de mur i col·locació 
porta nova. 

Sol·licitant:     M. C. A. M.  
Data registre entrada:  2018/362 
Emplaçament:    C/ Lluís Braille XXX de L’ Aldea 
 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 31 de gener de 2018 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, analitzada la instancia seva, les obres sol·licitades estan sotmeses a 
comunicació prèvia i no pas a llicencia , per la qual cosa emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 

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

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme al C/ Lluís Braille XXX de L’ Aldea i consistents en extreure muret 
d’obra i porta, per substitució de mur i col·locació porta nova, amb els següents 
condicionants: 

 
• L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de 

seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

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

• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no 
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les 
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.  
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3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el 
càlcul: 
 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 1350 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

1.350,00 x 3,60 % 48,60 € 

TOTAL  48,60 € 
 

4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE .” 
 

SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la 
validesa dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.  
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost 
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 48,60€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

1.350,00 x 3,60 % 48,60 € 

TOTAL  48,60 € 
  
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 

2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA DEVOLUCIÓ DE  FIANÇA DE 
LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS. EXP. 2017/304.    
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Atès que P. C. E. ha sol·licitat la devolució de la fiança de residus de la llicència 
d’obres núm. 2017/304 de les obres majors per a canvi de coberta al C/Salvador 
Espriu, X de l’Aldea. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals i secretaria intervenció, 
de data 05/02/2018. 
 
Vist el que disposen els arts. 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 l’art 9 de l’Ordenança Municipal 
de la Gestió dels Residus de la Construcció. 
 
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 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Retornar a P. C. E. la fiança dipositada de la llicència d’obres núm. 
2017/304, per un import total de 150,00 €. 
 

SEGON.- 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. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA DEVOLUCIÓ DE  FIANÇA DE 
LLICÈNCIA D’OBRES MENORS. EXP. 2017/789.    
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que J. R. B. B. ha sol·licitat la devolució de la fiança de residus de la llicència 
d’obres núm. 2017/789 de les obres menors per a la reforma interior d’un local situat a 
l’Avinguda Catalunya, XXX de l’Aldea. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals i secretaria intervenció, 
de data 16/02/2018. 
 
Vist el que disposen els arts. 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 l’art 9 de l’Ordenança Municipal 
de la Gestió dels Residus de la Construcció. 
 
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 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Retornar a J. R. B. B., la fiança dipositada de la llicència d’obres núm. 
2017/789, per un import total de 150,00 €. 
 

SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
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APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/99. INTERESSAT: J. M. F. C. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 8 de febrer de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/471 per J. M. F. C. on comunica les obres consistents en 
substitució d’alicatat i paviment de la cuina ubicada a l’Av. Catalunya, XXX 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 09/02/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per J. M. F. C. on comunica les obres consistents en substitució 
d’alicatat i paviment de la cuina ubicada a l’Av. Catalunya, XXX 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 excloses de llicència per a la substitució 
d’alicatat i paviment de la cuina 

Expedient:   2018/99    
Sol·licitant:    J. M. F. C. 
R.G.E.:   2018/471 
Emplaçament:    Av. Catalunya, XXX 
 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 08 de febrer de 2018 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 
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de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 

Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  
amb les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea 
publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig 
de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 1B Semi- Intensiva.  
 

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme a l’Av. Catalunya, XXX, i consistents en la substitució de l’alicatat i 
paviment de la cuina, amb els següents condicionants: 
 

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

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

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

 
3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el 
càlcul: 
 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 2.100,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.100,00 x 3,60 % 75,60 € 

TOTAL  75,60 € 
 

4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE .” 
 

SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la 
validesa dels documents presentats a l'interessat. 
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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 75,60€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.100,00 x 3,60 % 75,60 € 

TOTAL  75,60 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD DE FINALITZACIÓ D’UN EXPED IENT DE LLICÈNCIA 
D’OBRA MAJOR. EXP. 2017/127. INTERESSAT: ELÉCTRICA DEL EBRO SAU. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. F. P. en nom de la mercantil Electrica del Ebro 
SAU, en data 12 d’abril de 2017 registre general d’entrada números 2017/836 i 
2017/837, referent a la petició d’una llicència d’obra majors ubicada al C/Tortosa, 62, 
d’aquest municipi. 
 
Atès que en data 2 de maig de 2017 registre general de sortida núm. 2017/718, es va 
notificar que mancaven una sèrie de requisits tècnics i que si en el termini de 10 dies 
no es presentava la documentació requerida, es consideraria que desistia de la seva 
petició. 
 
Atès que ha transcorregut el termini concedit i l’interessat no ha presentat la 
documentació requerida. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el que disposen els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 

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. 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  11 

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Declarar l’arxiu de l’expedient d’obres núm. 2017/127 referent a la sol·licitud 
d’una llicència d’obra major ubicada al C/Tortosa, 62 presentada pel Sr. J. F. P.  en 
nom de la mercantil Eléctrica del Ebro SAU, per desistiment de la persona interessada. 
 
SEGON.- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD DE FINALITZACIÓ D’UN EXPED IENT DE LLICÈNCIA 
D’OBRA MAJOR. EXP. 2017/128. INTERESSAT: ELÉCTRICA DEL EBRO SAU. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. F. P. en nom de la mercantil Eléctrica del Ebro 
SAU, en data 12 d’abril de 2017 registre general d’entrada núm. 2017/838, referent a 
la petició d’una llicència d’obra majors ubicada a la Urbanització Mirador del Ebro 
Martinsa-Fadesa, d’aquest municipi. 
 
Atès que en data 2 de maig de 2017 registre general de sortida núm. 2017/719, es va 
notificar que mancaven una sèrie de requisits tècnics i que si en el termini de 10 dies 
no es presentava la documentació requerida, es consideraria que desistia de la seva 
petició. 
 
Atès que ha transcorregut el termini concedit i l’interessat no ha presentat la 
documentació requerida. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el que disposen els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 

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.- Declarar l’arxiu de l’expedient d’obres núm. 2017/128 referent a la sol·licitud 
d’una llicència d’obra major ubicada a la Urbanització Mirador del Ebro Martinsa-
Fadesa, d’aquest municipi presentada pel Sr. J. F. P. en nom de la mercantil Eléctrica 
del Ebro SAU, per desistiment de la persona interessada. 
 
SEGON.- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
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APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 

2.1.8.- PROPOSTA D’ACORD DE FINALITZACIÓ D’UN EXPED IENT DE LLICÈNCIA 
D’OBRA MAJOR. EXP. 2017/129. INTERESSAT: ELÉCTRICA DEL EBRO SAU. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. F. P. en nom de la mercantil Eléctrica del Ebro 
SAU, en data 12 d’abril de 2017 registre general d’entrada núm. 2017/839, referent a 
la petició d’una llicència d’obra majors ubicada a la Urbanització Mirador del Ebro 
Martinsa-Fadesa, d’aquest municipi. 
 
Atès que en data 2 de maig de 2017 registre general de sortida núm. 2017/720, es va 
notificar que mancaven una sèrie de requisits tècnics i que si en el termini de 10 dies 
no es presentava la documentació requerida, es consideraria que desistia de la seva 
petició. 
 
Atès que ha transcorregut el termini concedit i l’interessat no ha presentat la 
documentació requerida. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el que disposen els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 

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.- Declarar l’arxiu de l’expedient d’obres núm. 2017/129 referent a la sol·licitud 
d’una llicència d’obra major ubicada a la Urbanització Mirador del Ebro Martinsa-
Fadesa, d’aquest municipi presentada pel Sr. J. F. P. en nom de la mercantil Eléctrica 
del Ebro SAU, per desistiment de la persona interessada. 
 
SEGON.- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 

2.1.9.- PROPOSTA D’ACORD DE FINALITZACIÓ D’UN EXPED IENT DE LLICÈNCIA 
D’OBRA MAJOR. EXP. 2017/130.  INTERESSAT: ELÉCTRICA DEL EBRO SAU. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
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Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. F. P. en nom de la mercantil Eléctrica del Ebro 
SAU, en data 12 d’abril de 2017 registre general d’entrada núm. 2017/840, referent a 
la petició d’una llicència d’obra majors ubicada a la Urbanització Mirador del Ebro 
Martinsa-Fadesa, d’aquest municipi. 
 
Atès que en data 2 de maig de 2017 registre general de sortida núm. 2017/720, es va 
notificar que mancaven una sèrie de requisits tècnics i que si en el termini de 10 dies 
no es presentava la documentació requerida, es consideraria que desistia de la seva 
petició. 
 
Atès que ha transcorregut el termini concedit i l’interessat no ha presentat la 
documentació requerida. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el que disposen els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 

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.- Declarar l’arxiu de l’expedient d’obres núm. 2017/130 referent a la sol·licitud 
d’una llicència d’obra major ubicada a la Urbanització Mirador del Ebro Martinsa-
Fadesa, d’aquest municipi presentada pel Sr. J. F. P. en nom de la mercantil Eléctrica 
del Ebro SAU, per desistiment de la persona interessada. 
 
SEGON.- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.10.- PROPOSTA D’ACORD DE FINALITZACIÓ D’UN EXPE DIENT DE 
LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR. EXP. 2017/131. INTERESSAT: ELÉCTRICA DEL 
EBRO SAU. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. F. P. en nom de la mercantil Eléctrica del Ebro 
SAU, en data 12 d’abril de 2017 registre general d’entrada núm. 2017/841, referent a 
la petició d’una llicència d’obra majors ubicada a la Urbanització Mirador del Ebro 
Martinsa-Fadesa, d’aquest municipi. 
 
Atès que en data 27 d’abril de 2017 registre general de sortida núm. 2017/722, es va 
notificar que mancaven una sèrie de requisits tècnics i que si en el termini de 10 dies 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  14 

no es presentava la documentació requerida, es consideraria que desistia de la seva 
petició. 
 
Atès que ha transcorregut el termini concedit i l’interessat no ha presentat la 
documentació requerida. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el que disposen els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
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.- Declarar l’arxiu de l’expedient d’obres núm. 2017/131 referent a la sol·licitud 
d’una llicència d’obra major ubicada a la Urbanització Mirador del Ebro Martinsa-
Fadesa, d’aquest municipi presentada pel Sr. J. F. P. en nom de la mercantil Eléctrica 
del Ebro SAU, per desistiment de la persona interessada. 
 
SEGON.- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.11.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS. EXP. 2017/850. INTERESSAT: HILFE AG ROTECHNICAL SL.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 21 de desembre de 2017 
amb Registre general d'Entrada 2017/3402: 
 

EXP NOM I COGNOM SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2017/850    HILFE 
AGROTECHNICAL 
S.L 

Polígon Industrial 
Catalunya Sud 
Subsector 1 
parcel·la 4.2  

Ampliació 
d’una nau 
industrial 
sense activitat 
assignada 

6.463,40 € 1.282,82 € 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels 
serveis tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe del tècnic municipal Jordi Gas Forès de data 
22/02/2018 i l’informe jurídic de data 20/02/2018, els actes d’edificació i ús del sòl 
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l’autorització dels quals se sol·licita  són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a la mercantil HILFE AGROTECHNICAL S.L la llicència 
necessària per a efectuar les obres d’ampliació d’una nau industrial sense activitat 
assignada al Polígon Industrial Catalunya Sud Subsector 1 parcel·la 4.2 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 6.463,40€ amb el següent desglossament: 
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CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 134.654,10 x 3,60 % 4.847,55 € 

Taxa de la llicència Urbaníst ica, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 134.654,10  x 1,20 % 1.615,85 €  

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

TOTAL  6.463,40 € 

 
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 residus 
de la construcció 

 
Tm 

 
€/Tona 

  

 Residus d’enderroc en rehabilitació - 11€/Tona - €  
 Residus de construcció/rehabilitació 116,62 11€/Tona 1.282,82 €  
 Total Residus   1.282,82 €  
 Import mínim    150,00€  
 Total fiança residus a dipositar    1.282,82 €  

 
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.  

� Abans de l’inici de les obres haurà d’ aportar assumeix de Coordinador de 
seguretat i Salut en fase d’ execució. 

� Deurà d’acreditar-se haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus. 

� Aquesta llicència d’ obres s’entén com a ampliació d’ una nau industrial sense 
activitat assignada. Es a dir és una nau sense ús específic.  

� En cap cas podrà exercir a la mateixa nau cap tipus d’activitat. 
� Si l'edificació per a la construcció de la qual es sol·licita llicència ha d'estar 

destinada a l'exercici d'activitats igualment sotmeses a alguna autorització de la 
mateixa corporació, per virtut de norma local o sectorial, en l'expedient s'han 
d'acreditar les condicions urbanístiques del sòl i de l'edificació, les relatives a la 
localització i les característiques de l'activitat i els requisits de les instal·lacions 
projectades. 

� En el cas de voler exercir una activitat, l'interessat ha de presentar la 
documentació tècnica necessària a què es refereix l'article 79.a), del DECRET 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Regla ment d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals  relativa a l'edificació, les activitats i les instal·lacions, 
per a la deguda comprovació de les condicions i els requisits enunciats en 
l'apartat anterior. 
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� En la tramitació de l'expedient, s'ha de donar compliment al que disposen la 
legislació i la normativa urbanístiques, les normes referents a la instal·lació i 
l'exercici d'activitats, incloses les classificades, i d'altres de caràcter sectorial, 
quan calgui. 
 

VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
  
2.1.12.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES  A 
COMUNICACIÓ PRÈVIA. EXP. 2018/107. INTERESSAT: F. C . P.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 6 de febrer de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/427 per F. C. P. on comunica les obres consistents en enderroc 
paret tancament existent i formació de nova paret de tancament de façana solar 
ubicada al C/Joan Carles I, 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 13/02/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per F. C. P. on comunica les obres consistents en enderroc paret 
tancament existent i formació de nova paret de tancament de façana solar ubicada al 
C/Joan Carles I, 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 prèvia de les obres consistents en enderroc paret 
tancament existent i formació de nova paret de tancament de 
façana solar. 

Expedient:   2018/107    
Sol·licitant:    F. C. P. 
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R.G.E.:   2018/427 
Emplaçament:    C/Joan Carles I, XX 
 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 12 de febrer de 2018 i el que disposa l’art. 74.1 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig , emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 

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

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme al  C/Joan Carles I, XX i consistents en l’enderroc de la paret de 
tancament existent i formació de nova paret de tancament de façana del solar, amb els 
següents condicionants: 
 

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

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

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

 
3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el 
càlcul: 
 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 1.050,00 €. 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.050,00 x 3,60 % 37,80 € 

TOTAL  37,80 € 
 

4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE .” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la 
validesa dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.  
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost 
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 37,80€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.050,00 x 3,60 % 37,80 € 

TOTAL  37,80 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 

  
2.1.13.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES  A 
COMUNICACIÓ PRÈVIA. EXP. 2018/108. INTERESSAT: J. J . J. T. 
   
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 7 de febrer de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/439 per J. J. J. T. on comunica les obres consistents en 
l’enderroc i retirada del mur existent i formació de nou mur de tancament de façana a 
la planta baixa forjat i col·locació de tanca simple torsió entre mitgeres ubicada a l’Av. 
Catalunya, XXX de l’Aldea. 
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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 12/02/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per J. J. J. T. on comunica les obres consistents en l’enderroc i 
retirada del mur existent i formació de nou mur de tancament de façana a la planta 
baixa forjat i col·locació de tanca simple torsió entre mitgeres ubicada a  l’Av. 
Catalunya, XXX 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 PREVIA OBRES MENORS 
 
Assumpte:   Comunicació prèvia de les obres consistents en l’enderroc i 

retirada del mur existent i formació de nou mur de tancament de 
façana a la planta baixa forjat i col·locació de tanca simple torsió 
entre mitgeres. 

Sol.licitant:  J. J. J. T. com a administrador de J. Jiménez Reformas y 
Construcciones 2012, S.L 

R.G.E.: 2018/439 
Emplaçament:   Av. Catalunya, XXX 
 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 12 de febrer de 2018 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, analitzada la instancia seva, les obres sol·licitades estan sotmeses a 
comunicació prèvia i no pas a llicencia , per la qual cosa emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
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1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 
Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  
amb les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea 
publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig 
de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 2A zona extensiva . 
  

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme a l’Av. Catalunya, XXX de l’Aldea i consistents enderroc i retirada mur 
existent i formació de nou mur de tancament de façana a la planta baixa forjat i 
col·locació de tanca simple torsió entre mitgeres, amb els següents condicionants: 

 
• L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de 

seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

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

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

3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el 
càlcul: 
 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 6.000,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

6.000 x 3,60 % 216,00 € 

TOTAL  216,00 € 
 

4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE. ” 
 

SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la 
validesa dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.  
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QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost 
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 216,00€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

6.000 x 3,60 % 216,00 € 

TOTAL  216,00 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.14.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈN CIA D’OBRES 
MENORS. EXP. 2018/112. INTERESSAT: M. A. R. C. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 13 de febrer de 2018 
amb Registre general d'Entrada 2018/518: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2018/112    M. A. R. C.  C/Joan 
Carles I ,XX 

Enderroc 
de parets 
de pedra 
del pati 

66,48€ 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 
14/02/2018, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
   
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 M. A. R. C. la llicència necessària per a efectuar les obres 
d’enderroc de parets de pedra del pati en ruïnes al C/Joan Carles I XX, 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 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 66,48€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.385,00 x 3,60 % 49,86 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 1.385,00 x 1,20 % 16,62 €   

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5)  16,00 € 

TOTAL  66,48 € 
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SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la 
llicència que s’atorga:  
 

 FIANCES     
 Descripció % PEM € Quota a 

pagar  
 

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

 
  

 
  

  

 Residus dificultat preveure volum residus 0,15 1.385,00 6,93 €  
 Total Residus   6,93 €  
 Import mínim   150,00 €  
 Tota l fiança residus a dipositar    150,00 €  

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

 
• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 

certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no 
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les 
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent. 

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

 
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.15.- ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ REALITZADA PE L SR. JOSE 
MARIA GILABERT CEBOLLA RELATIVA A L’EXPEDIENT 2018/ 182. 
 
“Es dóna compte de la comunicació formulada pel senyor J. M. G. C. en data 
24/01/2018 registre general d’entrada núm. 2018/242, per mitjà de la qual demana que 
l’Ajuntament es doni per assabentat de la seva pretensió d’inscriure 5 cavalls que 
tindrà per a ús propi i particular al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el peticionari manifesta que els animals de referència només els tindrà per a 
ús i gaudi propi i que per tant que no desenvoluparà cap mena d’activitat. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada, als sols i exclusius efectes de la pretensió del 
senyor J. M. G. C., d’inscriure 5 cavalls que tindrà al registre de les instal·lacions al 
Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya i que s’ubicaran al polígon 6 parcel·la 105 de l’Aldea. 
 
SEGON.-  Notificar l’acord al sol·licitant. 
 
TERCER.- Traslladar el present acord als serveis adients, als efectes oportuns.” 
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2.1.16.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈN CIA D’OBRES 
MENORS. EXP. 2018/167. INTERESSAT: R. B. B. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 20 de febrer de 2018 
amb Registre general d'Entrada 2018/666: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2018/167    R. B. B. Polígon 4 
parcel·la 33 

Tanca de 
finca amb 
malla 
simple 
torsió 

180,00€ 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 
21/02/2018, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
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 R. B. B. la llicència necessària per a efectuar les obres de 
tancament de finca amb malla de simple torsió ancorada directament al terreny sense 
mur de formigó al polígon 4 parcel·la 33 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 
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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 180,00€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 3.750,00 x 3,60 % 135,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 3.750,00 x 1,20 % 45,00 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

180,00 € 

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

 FIANCES    
 Descripció % PEM € Quota a 

pagar  
 Gestió de residus, per aplicació de 

l’Ordenança Municipal: Gestió dels residus 
de la construcció 

 
  

 
  

 

 Residus dificultat preveure volum residus 0,15 3.750,00 5,625 € 
 Total Residus   5,625 € 
 Import mínim   150,00€ 
 Total fiança residus a dipositar    150,00€ 
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SETÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions:  

 
• Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant 

haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud 
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai 
públic. 

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

• No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el 
trànsit. 

• L’ autorització s’ entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers.   

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

• Només s´admetran obres de manteniment i conservació. En cap cas 
s´admetran obres de millora. 

• Atès que les NNSS de l’Aldea no preveuen una regulació específica de les 
tanques en sòl no urbanitzable, i atenent al contingut normatiu del Pla 
territorial parcial de les Terres de l’Ebre, ES CONCLOU QUE:  
 
Mentre les directrius no siguin concretades en documents normatius de 
major detall, en l’atorgament de les llicències de tanques en sòl no 
urbanitzable, caldrà aplicar els apartats 6 i 7 de l’article 2.3 i l’apartat 4.c) de 
l’article 4.3.  
D’ acord amb el Pla Territorial parcial de les Terres de l’ Ebre publicat al 
DOGC 5696 de data 19/08/2010. 
 

“ 2.3.6. La construcció de tanques a l'espai agrari, i en el no urbanitzat 
en general, ha de limitar-se a aquells casos en què siguin imprescindibles 
per raó de l'ús i les circumstàncies del lloc o se'n justifiqui la necessitat per 
atendre els requeriments productius de l'explotació. Es recomana, quan 
sigui funcionalment possible, la utilització d'altres sistemes que la tanca per 
l'assenyalament del límit de la propietat o de l'àmbit de l'activitat. Les 
directrius específiques o els instruments urbanístics d'ordenació del 
paisatge poden prohibir les tanques en determinats àmbits de l'espai agrari. 

2.3.7.En tant que els instruments d'ordenació del paisatge de major 
detall no estableixin una regulació més específica, la construcció de tanques 
de separació de finques, parcel·les o recintes en l'espai agrari està subjecta 
a les següents directrius i condicions: 

 
a) Amb les excepcions que preveu la lletra h) no s'admeten tanques d'obra, 
llevat dels murs de pedra seca d'alçada no superior a 90 cm. 
b) Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la 
transparència en tota la seva alçada. 
c) Les tanques visualment permeables poden complementar-se amb 
vegetació pròpia de l'entorn per aconseguir el grau d'opacitat que es desitgi. 
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d) Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva 
longitud, per bé que poden incorporar diferències per tal de millorar la 
integració amb l'entorn si aquest no és homogeni. 
e) Els materials manufacturats utilitzats en les tanques han de tenir colors 
discrets per tal que s'integrin bé en la gamma cromàtica del lloc. 
f) Sempre que no sigui incompatible amb l'activitat que motivi la necessitat 
de tanques, aquestes han de permetre el pas de la petita fauna terrestre 
pròpia del lloc. 
g) Les tanques d'obra existents i les que preveu la lletra h) s'han de tractar 
amb superposicions de vegetació viva per tal de millorar la seva integració 
en el paisatge. 
h) Només s'admeten tanques d'obra u opaques en general en aquelles 
parcel·les on per motius de seguretat calgui garantir la impossibilitat d'accés 
o de vistes i no hi hagi altres fórmules de tancament que puguin garantir-
ho.” 

 
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.17.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE RENÚNCIA D’UNA LLIC ÈNCIA D’OBRES 
MAJORS. EXP. 2017/151. INTERESSAT: ANTIC COLONIAL S A.  
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“En data 03/05/2017 la Junta de Govern Local va concedir a la mercantil Antic Colonial 
SA la llicència necessària per a efectuar les obres d’enderroc d’edificacions i 
instal·lacions a les naus ubicades a la N-340 KM 180,3 de l’Aldea (Exp. 2017/151). 
 
En data 14/02/2018 registre general d’entrada núm. 2018/563 el Sr. M. A. F. en 
representació de l’Antic Colonial SA comunica que no durà a terme les obres que es 
van aprovar en l’expedient urbanístic 2017/151 i demana la devolució de la fiança de 
residus i la quota provisional de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(en endavant ICIO). 
 
En data 16/02/2018 l’arquitecte tècnic municipal informa favorablement la devolució de 
l’ICIO i la devolució de la fiança de residus. 
 
Vistos els informes jurídic i tècnic que consten a l’expedient els quals conclouen que 
procedeix la devolució de l’ICIO i la devolució de la fiança de residus. 
 
Atès 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.- Declarar extingida la llicència d’obres núm. 2017/151 per renúncia del seu 
titular efectuada en data 14 de febrer de 2018, registre general d’entrada núm. 
2018/563. 
 
SEGON.- Procedir a la devolució de la liquidació provisional de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, amb clau de cobrament 43-184-510-2017-9-4 i 
que ascendeix a l’import de 8.034,06€. 
 
TERCER.- Procedir a la devolució de la fiança per a la gestió dels residus que fou 
ingressada en data 03/05/2017 al compte de l’Ajuntament de l’Aldea i que ascendeix a 
l’import de 334,75€. 
 
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.18.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN EXPE DIENT DE 
CONTRACTE D’OBRES. PROCEDIMENT OBERT. OBRES DE REFO RMA DEL 
CASAL DE JOVES, PER UBICAR-HI EL SERVEI DE BIBLIOTE CA. EXP. 2018/206. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 22 de febrer de 2018 s’ha adoptat una Provisió de l’Alcaldia en la qual es 
justifica la necessitat de celebrar un contracte d’obres per a la reforma del Casal de 
Joves de l’Aldea, amb la finalitat d’acollir en aquest espai municipal el servei de 
biblioteca 
 
Atès que en data 22 de febrer de 2018 s’ha emès informe de secretaria-intervenció 
relatiu a la legislació aplicable, procediment a seguir, fiscalització prèvia de la despesa 
i, contingut dels plecs de clàusules administratives particulars que s’han redactat als 
efectes de dita contractació. 

 
Atès  que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el corresponent projecte tècnic de les 
obres. 

 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que 
estableixen els arts.138.2, arts.157 a 161 i la Disposició Addicional Segona del Text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovada pel RDL 3/2011, de 14 de 
novembre. 

 
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de 
Govern Local en virtut de la delegació de competències prevista en el Decret de 
l’Alcaldia núm.47 /2015 de data 2 de juliol.  

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

 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació d’obres, mitjançant procediment obert ,  
amb un únic criteri d'adjudicació, el preu més baix, consistent en la reforma del Casal 
de Joves de l’Aldea, per ubicar-hi el servei de biblioteca municipal, i amb un 
pressupost d’execució de 73.770,53 €, més IVA  del 21%, el qual ascendeix a 
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15.491,81, resultant un pressupost d’execució per contracte de 89.262,34 €. 
 

SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars  que ha de regir el 
contracte d’obres esmentat, mitjançant procediment obert, en la forma d’oferta més 
econòmica amb un únic  criteri d’adjudicació, en els termes que consten a l’expedient. 

 
TERCER. Publicar  en el BOP de Tarragona i en el Perfil de Contractant  el 
corresponent anunci de licitació, perquè durant el termini de 26 dies naturals es 
presentin les proposicions que es considerin pertinents.” 

 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.19.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA PRÒRROGA DE  LA LLICÈNCIA 
D’OBRES MAJORS EXP. OBRA MAJOR NÚM. 2013/73 I EXPED IENT PRÒRROGA 
NÚM. 2017/866. INTERESSAT: A. B. C. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 19 de setembre de 2017 
amb número de registre general d’entrada 2017/2236 pel Sr. A. B. C., en la que 
demana una pròrroga de la llicència d’obres majors per a la finalització d’un magatzem 
ubicat al polígon 1 parcel·les 2 i 8 de l’Aldea, mitjançant l’expedient núm. 2013/73. 
 
Vist l’informe tècnic de data 23 de febrer de 2018 que és del següent contingut literal: 
 
“PRÒRROGA LLICÈNCIA OBRES MAJORS 
Expedient:   2013/73 
Expedient ABSIS:   2017/866 
Peticionari:   A. B. C. 
Situació:   Polígon 1 parcel·la 2 i 8 
RGE:   1444/2016 i 2017/2236 
 
En relació a la sol·licitud realitzada per A. B. C., referent a la pròrroga de llicència 
d’obres majors al polígon 1 parcel·la 2 i 8 de l’Aldea, En Jordi Gas Forès, Arquitecte 
Tècnic Municipal de l’Ajuntament de L’Aldea, emet el següent: 
  
Antecedents 
 
En data 19 d’agost de 2013 la Junta de Govern Local concedeix llicència d’obres 
majors per a la finalització d’obres d’un magatzem, amb número d’expedient 73-13. El 
termini que diu la llicència és d’un any per iniciar les obres i dos més per a finalitzar-
les. 
 
La llicència s’atorga amb condicionants que és reprodueixen a continuació: 
 
“SEGON.- La llicència s’atorga condicionada als requisits  que es desprenen de 
l’informe tècnic i que són: 
 

• D’acord amb l’art. 149.e) de les NSCP, la coberta, en cas de ser inclinada, 
tindrà una pendent inferior al 30%. El material d’acabat serà de teula 
ceràmica amb el cromatisme característic del Delta. 
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• No es podrà augmentar el volum de l’edificació existent, només s’admetran 
obres de manteniment i conservació. En cap cas s’admetran obres de 
millora i/o augment de superfície de 46,10 m2. 

• 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. 

• Es subjectarà als condicionants de l’informe emès pels Serveis Territorials 
que en data 13 de maig, RGE núm. 1119/13, s’ha rebut informe favorable 
del Departament de Medi Ambient,”.... sempre i quan el seu ús sigui 
exclusivament el de magatzem, i aquesta finestra davantera segueixi 
tapiada”.”  
 

En data 18 de setembre de 2013 mitjançant RGE 2223/13 el Sr. A. B. C., sol·licita 
realitzar canvis a la llicència respecte a l’ acordat per la Junta de Govern Local.  
 
En data 7 d’octubre de 2013 la Junta de Govern Local denega la proposta formulada 
pel Sr. Barberà en el seu escrit amb RGE 2223/13. 
 
En data 13 de maig de 2014 mitjançant RGE 933/14 i INST-DIV 205/14 el Sr. A. B. C., 
sol·licita una vegada més realitzar canvis a la llicència respecte a l’ acordat per la 
Junta de Govern Local en sessió de data 19/08/2013.  
 
En data 2 de juny de 2014 la Junta de Govern Local denega la proposta presentada 
mitjançant RGE 933/14 i Inst-div. 205/14. 
 
En data 6 de juliol de 2016 el Sr. A. B. C., mitjançant RGE 1444/16 i en data 19 de 
setembre de 2017 mitjançant RGE 2017/2236 sol·licita pròrroga de la llicència d’obres 
73/13. 
 
INFORME: 
 
Es donen en la llicència i en el cas que ens ocupa, les circumstàncies tècniques de 
l’article 192 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic etc..., que modifica la Llei 3/2012 amb relació a la 
pròrroga de llicències d’obra atorgades a l’empara de normativa prèvia. Es modifica 
l’apartat 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost, que resta redactat de la manera següent: 
 
<< 3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan referència 
els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2018.>> i per tant és PROCEDENT atorgar 
la pròrroga demanada , d’ acord amb els condicionants establerts a la llic ència 73-
13 i reproduïts en el paràgraf dels antecedents del  present informe . En cap cas es 
podran realitzar les modificacions o canvis proposats pel titular de la llicència d’ 
obres 73/13 , sense perjudici de poder iniciar si s’ escau un expedient de 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 data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Atorgar al Sr. A. B. C. la pròrroga per l’execució de les obres de finalització 
d’un magatzem ubicat al polígon 1 parcel·les 2 i 8 de l’Aldea, mitjançant l’expedient 
núm. 2013/73, fins al 31 de desembre de 2018. 
 
En tot cas la llicència prorrogada ha de donar compliment a les condicions establertes 
en l’acord de concessió de la mateixa, adoptat per la Junta de Govern Local de data 
19 d’agost de 2013, i per tant l’interessat ha de tenir en compte el compliment del 
previst a l’informe tècnic municipal de data 23/02/2018, transcrit literalment a la part 
expositiva de la present proposta d’acord. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 

 
2.1.20.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UN CONTRACTE D E LLOGUER 
D’UN TERRENY PER ADJUDICACIÓ DIRECTA. (exp. 2018/21 4). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“S’ha acreditat per aquest Ajuntament que resulta necessari l’arrendament d’una 
porció de terreny de superfície 898,42 metres quadrats, la qual es grafia en el plànol 
incorporat a l’expedient. 
 
Aquesta porció de terreny forma part de dos parcel·les cadastrals: 
43184A009000790000ZD i la 8834801BF9183D0001MR, ubicades totes dues al 
Polígon 9, Parcel.la 79 de l’Aldea. 
 
Així mateix la porció de terreny identificada gràficament forma part de la finca registral 
4987, inscrita en el Registre de la Propietat de Tortosa núm. 1 en el Tom 3838, Llibre 
46, Full 212,quina propietat pertany a Josefa Castelló Nicolau amb DNI 40932232Y. 
 
Aquesta porció de terreny es necessita per a destinar-lo a vial d’ús públic i facilitar 
l’accessibilitat a l’Escola d’Educació Infantil i Primària 21 d’Abril d’aquest municipi. 
 
La propietat en data 21/02/2018 ha manifestat a l’Ajuntament la seva voluntat de llogar 
aquesta porció de terreny per un import de 1.140,85  €/any IVA exclòs i ha presentat 
una declaració responsable segons la qual no està afectada per cap prohibició per 
contractar amb l’Administració Pública. Així mateix ha presentat la seva conformitat a 
un projecte de contracte de lloguer. 
 
Vist que amb data 23/02/2018 es va emetre Informe pels Serveis Tècnics Municipals, 
comprensiu de la descripció del bé objecte de l’arrendament i la inexistència d’ altre 
immoble  igualment idoni per la finalitat pretesa per l’ Ajuntament; i sobre la seva 
valoració, per tal de determinar el preu de l’arrendament del bé, atenent al seu valor en 
venda, qualificació, i ubicació. 
Vist que amb data 23/02/2018 es va emetre Informe de Secretaria-Intervenció sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del 
pressupost vigent, als efectes de determinar l’ òrgan competent per contractar, sobre 
la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
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Vist el projecte de contracte d’arrendament, incorporat a l’expedient i l’oferta formulada 
per la interessada en data 21/02/2018 registre general d’entrada núm. 2018/690. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’ establert en 
l’article 124 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en 
relació amb l’ article 53.1.q) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel que s’ 
aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contracte de lloguer d’una porció de terreny de 
superfície 898,42 metres quadrats, la qual forma part de la finca registral 4987, inscrita 
en el Registre de la Propietat de Tortosa núm. 1 en el Tom 3838, Llibre 46, Full 
212,quina propietat pertany a Josefa Castelló Nicolau amb DNI XXXXXXXXY, per 
adjudicació directa. 
 
SEGON. Aprovar el projecte de contracte de lloguer que consta incorporat a 
l’expedient amb una durada inicial de tres anys, i per un preu anual de 1.140,85 €/any 
IVA exclòs. 
 
TERCER.- Notificar a Josefa Castelló Nicolau, propietària de l’immoble, el present 
ACORD i requerir-la per a que en un termini de 10 dies hàbils aporti el certificat d’estar 
al corrent amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUT D’ESCOMB RARIES I EMISSIÓ 
DE NOVES LIQUIDACIONS. (BASE REG. ENTRADA 505/2018) . 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 505/2018,  
de 12 de febrer de 2018 on es posa de manifest que en relació a determinats rebuts 
emesos per la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble del Raval de Leche, s/n 
de l’Aldea, número fix 184100002303 tenen una titularitat errònia. 
  
Atès que els rebuts emesos erròniament són els que porten la clau de  cobrament 
431841002015010002303,431841002016010002303 i 431841002017010002303. 
 
Atès que els rebuts de la taxa d’escombraries referents a l’immoble amb referència 
cadastral 001106400CF01C0001KL s’han emès a nom de V. M. A. amb DNI 
XXXXXXXXN, el qual és ja difunt. 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de V. M. A., del Raval de Leche s/n, 
número fix 184100002303 i amb claus de cobrament de la taxa d’escombraries 
municipal 431841002015010002303, 431841002016010002303 i 
431841002017010002303. 
 
2.- Que s’emetin noves liquidacions, únicament pels exercicis no prescrits, de la taxa 
d’escombraries corresponents a l’immoble del Raval de Leche, s/n de l’Aldea, a nom 
de HEREUS  V. M. A. amb DOI XXXXXXXXN. 
 
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries, als Hereus 
de V. M. A. a l’adreça Av. Verge de Montserrat, XXX 1r 2a del Prat de Llobregat 
08820.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUT D’ESCOMB RARIES I EMISSIÓ 
DE NOVES LIQUIDACIONS. (BASE REG. ENTRADA 506/2018)  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 506/2018,  
de 12 de febrer de 2018 on es posa de manifest que en relació a determinats rebuts 
emesos per la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble del c/ Del Mig, XX de 
l’Aldea, número fix T1237 tenen una titularitat errònia. 
  
Atès que els rebuts emesos erròniament són els que porten la clau de  cobrament 
431841002015010001104,431841002016010001104 I 4318410020170001104. 
 
Atès que els rebuts de la taxa d’escombraries referents a l’immoble amb referència 
cadastral 431841002017010001104 s’han emès a nom de V. M. A. amb DNI 
XXXXXXXXN, el qual és ja difunt . 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de V. M. A., del C/ Del Mig, s/n, número 
fix T1237 i amb claus de cobrament de la taxa d’escombraries municipal 
431841002015010001104,431841002016010001104 I 4318410020170001104. 
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2.- Que s’emetin noves liquidacions, únicament pels exercicis no prescrits, de la taxa 
d’escombraries corresponents a l’immoble del c/ Del Mig, XX de l’Aldea, a nom de 
HEREUS V. M. A. amb DOI: XXXXXXXXN . 
 
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries, als Hereus 
de V. M. A. a l’adreça Av. Verge de Montserrat, XXX 1r 2a del Prat de Llobregat 
08820.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D ’UN CONTRACTE 
MENOR D’ESPECTACLES. ORQUESTRA CIMARRON. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2018 la Regidoria de 
Festes ha previst la realització d’una actuació musical a càrrec de l’orquestra 
CIMARRON que ha de tenir lloc el dia 18 d’agost de 2018. 
 
Atès el pressupost presentat en data 14 de febrer de 2018, reg. d’entrada 2018/577, 
per part de l’empresa CIMARRON S.C.C.L per a la realització de l’actuació musical 
assenyalada anteriorment, el qual ascendeix a un import de 9.000 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques   de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en una actuació musical a 
càrrec de l’orquestra CIMARRON pel dia 18 d’agost de 2018,  per un import 9.000 €, 
IVA exclòs, més 1.890 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa CIMARRON 
S.C.C.L segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. 
d’entrada núm. 2018/577.  
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 10.890 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 338/22608. 
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3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D ’UN CONTRACTE 
MENOR D’ESPECTACLES. ORQUESTRA EUROPA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2018 la Regidoria de 
Festes ha previst la realització d’una actuació musical  a càrrec de l’orquestra 
EUROPA que ha de tenir lloc el dia 11 d’agost de 2018. 
 
Atès el pressupost presentat en data 14 de febrer de 2018, reg. d’entrada 2018/576, 
per part de l’empresa JAVIER HOMEDES S.L per a la realització de l’actuació musical 
assenyalada anteriorment, el qual ascendeix a un import de 7.500 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques   de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en una actuació musical a 
càrrec de l’orquestra EUROPA pel dia 11 d’agost de 2018,  per un import 7.500 €, IVA 
exclòs, més 1.575 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa JAVIER 
HOMEDES S.L segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. 
d’entrada núm. 2018/576.  
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 9.075 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 338/22608. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D ’UN CONTRACTE 
MENOR D’ESPECTACLES. ORQUESTRA JUNIOR'S. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2018 la Regidoria de 
Festes ha previst la realització d’una actuació musical a càrrec de l’orquestra 
JUNIOR’S que ha de tenir lloc el dia 14 d’agost de 2018. 
 
Atès el pressupost presentat en data 14 de febrer de 2018, reg. d’entrada 2018/578, 
per part de l’empresa JUNIOR'S ORQUESTRA S.L per a la realització de l’actuació 
musical assenyalada anteriorment, el qual ascendeix a un import de 6.200 €, IVA 
exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques   de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en una actuació musical a 
càrrec de l’orquestra JUNIOR’S pel dia 14 d’agost de 2018,  per un import 6.200 €, IVA 
exclòs, més 1.302 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa JUNIOR'S 
ORQUESTRA S.L segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb 
reg. d’entrada núm. 2018/578. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 7.502 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 338/22608. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D ’UN CONTRACTE 
MENOR D’ESPECTACLES. ORQUESTRA HIMALAYA. 
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Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2018 la Regidoria de 
Festes ha previst la realització d’una actuació musical  a càrrec de l’orquestra 
HIMALAYA que ha de tenir lloc el dia 13 d’agost de 2018. 
 
Atès el pressupost presentat en data 14 de febrer de 2018, reg. d’entrada 2018/579, 
per part de l’empresa MUSICS DE GIRONA S.C.C.L per a la realització de l’actuació 
musical assenyalada anteriorment, el qual ascendeix a un import de 3.600 €, IVA 
exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques   de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en una actuació musical a 
càrrec de l’orquestra HIMALAYA pel dia 13 d’agost de 2018,  per un import 3.600 €, 
IVA exclòs, més 756 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa MUSICS DE 
GIRONA S.C.C.L segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. 
d’entrada núm. 2018/579.  
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 4.356 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 338/22608. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D ’UN CONTRACTE 
MENOR D’ESPECTACLES. ORQUESTRA WELCOME. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2018 la Regidoria de 
Festes ha previst la realització d’una actuació musical a càrrec de l’orquestra 
WELCOME BAND ORQUESTRA que ha de tenir lloc el dia 12 d’agost de 2018. 
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Atès el pressupost presentat en data 14 de febrer de 2018, reg. d’entrada 2018/574, 
per part de l’empresa ENAE MUSIC S.L per a la realització de l’actuació musical 
assenyalada anteriorment, el qual ascendeix a un import de 6.000 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques   de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en una actuació musical a 
càrrec de l’orquestra WELCOME BAND ORQUESTRA pel dia 12 d’agost de 2018,  per 
un import 6.000 €, IVA exclòs, més 1.260 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de 
l’empresa ENAE MUSIC S.L segons la proposta econòmica presentada per 
l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2018/574.  
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 7.260 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 338/22608. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.8.-PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ 1-2018 DE  LIQUIDACIONS DE 
L'IIVTNU. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la relació 1/2018 de liquidacions practicades en relació a l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta d’un 
total de 13 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
9639705BF9193H0001JZ-2016-1760, per import de 1.190,88 €, transmetent A. G. R.  i 
es tanca amb la clau 43-184-352-9431507BF9193S0001EF-2017-1770,  per import de 
398,60€   transmetent M. A. A. P.,  i amb un import total les 13 plusvàlues de 3.588,17 
€. 
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Ates els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora 
de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 

 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona 
referent a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 
18 de juliol de 2005.  
 
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 1/2018 de liquidacions practicades en relació a l’Impost 
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta 
d’un total de 13 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
9639705BF9193H0001JZ-2016-1760, per import de 1.190,88 €, transmetent A. G. R.  i 
es tanca amb la clau 43-184-352-9431507BF9193S0001EF-2017-1770,  per import de 
398,60€   transmetent M. A. A. P.,  i amb un import total les 13 plusvàlues de 3.588,17 
€. 
 
2.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.9.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CON TRACTE MENOR 
DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D’ESTANDS PER A LA FI RA DE L'ARRÒS I 
EL COMERÇ. (EXP. 2018/189). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En el marc de la celebració de la Fira de l’Arròs i el Comerç de l’Aldea prevista 
celebrar el proper mes d’abril 2018 hi ha programats tot un seguit d’actes, organitzats 
per la regidoria de Comerç, per als quals es precisa disposar d’una infraestructura, 
concretament d’estands, per poder portar a terme les exposicions dels productes de 
les empreses participants de forma satisfactòria. 
 
Vist el pressupost de data 21 de febrer de 2018 que ha presentat l’empresa 
OCTASYSTEM S.L, amb reg. d’entrada núm. 2018/694 en relació al subministrament 
en la modalitat de lloguer i muntatge dels esmentats béns, el qual ascendeix a 12.252 
€ al qual s’ha d’afegir, el 21% IVA. 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor de subministrament, de conformitat amb el previst als arts.9, 
138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
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1.- Adjudicar la contractació del subministrament en la modalitat de lloguer i muntatge  
d’estands per a la Fira de l’Arròs i el Comerç de l’Aldea prevista celebrar el proper mes 
d’abril de 2018 a l’empresa OCTASYSTEM S.L, segons pressupost presentat de data 
21/02/2018,  reg. d’entrada núm. 2018/694, el qual ascendeix a 12.252 € al qual s’ha 
d’afegir el 21% IVA, resultant un import total de 14.824,92 €. 
 
2.- Imputar  i disposar aquesta despesa a l’aplicació 4311/20304 del pressupost 
municipal. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.10.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CO NTRACTE MENOR 
DE SUBMINISTRAMENTS PER A LA FIRA DE L'ARRÒS I EL C OMERÇ. (EXP. 
2018/191). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En el marc de la celebració de la Fira de l’Arròs i el Comerç prevista celebrar el proper 
mes d’abril de 2018 al municipi hi ha programats tot un seguit d’actes, organitzats per 
la Regidoria de Comerç, per als quals es precisa disposar d’una infraestructura de 
béns de diferent classe per poder portar a terme els mateixos de forma satisfactòria, 
bàsicament: taules, cadires, equips de so i il·luminació, entre d’altres. 
 
Vist el pressupost de data 21 de febrer de 2018 que ha presentat l’empresa 
ESTRUCTURAS MUSICALES SL, amb  reg. d’entrada núm. 2018/692 en relació al 
subministrament en la modalitat de lloguer i muntatge dels esmentats béns, el qual 
ascendeix a 4.700 € al qual s’ha d’afegir, el 21% IVA. 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor de subministrament, de conformitat amb el previst als arts.9, 
138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar la contractació del subministrament en la modalitat de lloguer  i muntatge 
d’infraestructura per als diferents actes de la Fira de l’Arròs i el Comerç prevista 
celebrar el proper mes d’abril de 2018 a l’empresa ESTRUCTURAS MUSICALES SL, 
segons pressupost presentat de data 21/02/2018,  reg. d’entrada núm. 2018/692, el 
qual ascendeix a 4.700 € al qual s’ha d’afegir el 21% IVA, resultant un import total de 
5.687,00 €. 
 
2.- Imputar i disposar aquesta despesa a l’aplicació 4311/20304 del pressupost 
municipal. 
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3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 

2.2.11.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CO NTRACTE MENOR 
DE SUBMINISTRAMENTS PER A LA FIRA DE L'ARRÒS I EL C OMERÇ. (EXP. 
2018/194). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En el marc de la celebració de la Fira de l’Arròs i el Comerç prevista celebrar el proper 
mes d’abril de 2018 al municipi hi ha programats tot un seguit d’actes, organitzats per 
la Regidoria de Comerç, per als quals es precisa disposar d’una infraestructura de 
béns de diferent classe per poder portar a terme els mateixos de forma satisfactòria, 
bàsicament: carpes, escenari, portes de vidre, entre d’altres. 
 
Vist el pressupost de data 21 de febrer de 2018 que ha presentat l’empresa FATSINI, 
S.L., amb  reg. d’entrada núm. 2018/691 en relació al subministrament en la modalitat 
de lloguer i muntatge dels esmentats béns, el qual ascendeix a 14.592 € al qual s’ha 
d’afegir, el 21% IVA. 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor de subministrament, de conformitat amb el previst als arts.9, 
138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar la contractació del subministrament en la modalitat de lloguer  i muntatge 
d’infraestructura per als diferents actes de la Fira de l’Arròs i el Comerç prevista 
celebrar el proper mes d’abril de 2018 a l’empresa FATSINI, S.L., segons pressupost 
presentat de data 21/02/2018,  reg. d’entrada núm. 2018/691, el qual ascendeix a 
14.592 € al qual s’ha d’afegir el 21% IVA, resultant un import total de 17.656,32 €. 
 
2.- Imputar i disposar aquesta despesa a l’aplicació 4311/20304 del pressupost 
municipal. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.12.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CO NTRACTE MENOR 
DE SUBMINISTRAMENTS PER A LA FIRA GASTRONÒMICA. (EX P. 2018/195). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“En el marc de la celebració de la Fira Gastronòmica prevista celebrar el proper mes 
de juny de 2018 i hi ha programats tot un seguit d’actes organitzats per la Regidoria de 
Turisme, per als quals es precisa disposar d’una infraestructura de béns de diferent 
classe per poder portar a terme els mateixos de forma satisfactòria, bàsicament: 
taules, cadires, equips de so, escenari, carpes, il·luminació, entre d’altres. 
 
Vist el pressupost de data 21 de febrer de 2018 que ha presentat l’empresa FATSINI, 
S.L., amb  reg. d’entrada núm. 2018/701 en relació al subministrament en la modalitat 
de lloguer i muntatge dels esmentats béns, el qual ascendeix a 7.691,40 € al qual s’ha 
d’afegir, el 21% IVA. 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor de subministrament, de conformitat amb el previst als arts.9, 
138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar la contractació del subministrament en la modalitat de lloguer  i muntatge 
d’infraestructura per als diferents actes de la Fira Gastronòmica prevista celebrar el 
proper mes de juny de 2018 a l’empresa FATSINI, S.L., segons pressupost presentat 
de data 21/02/2018,  reg. d’entrada núm. 2018/701, el qual ascendeix a 7.691,40 € al 
qual s’ha d’afegir el 21% IVA, resultant un import total de 9.306,59 €. 
 
2.- Imputar i disposar aquesta despesa a la partida 4311/20305 del pressupost 
municipal. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.13.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D'UN CO NTRACTE MENOR 
DE SUBMINISTRAMENTS EN MODALITAT LLOGUER PER A LES FESTES 
MAJORS 2018. (EXP. 2018/197). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En el marc de la celebració de la Festa Major 2018 prevista celebrar el proper mes 
d’agost al municipi hi ha programats tot un seguit d’actes per als quals es precisa 
disposar d’una infraestructura de béns de diferent classe per poder portar a terme els 
mateixos de forma satisfactòria, bàsicament: taules, cadires, equips de so, escenari, 
carpa, entre d’altres. 
 
Vist el pressupost de data 21 de febrer de 2018 que ha presentat l’empresa 
ESTRUCTURAS MUSICALES SL, amb  reg. d’entrada núm. 2018/705 en relació al 
subministrament en la modalitat de lloguer i muntatge dels esmentats béns, el qual 
ascendeix a 10.275,00 € al qual s’ha d’afegir, el 21% IVA. 
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Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor de subministrament, de conformitat amb el previst als arts.9, 
138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar la contractació del subministrament en la modalitat de lloguer  i muntatge 
d’infraestructura per als diferents actes de la Festa Major de 2018 a l’empresa 
ESTRUCTURAS MUSICALES SL, segons pressupost presentat de data 21/02/2018,  
reg. d’entrada núm.2018/705, el qual ascendeix a 10.275 € al qual s’ha d’afegir el 21% 
IVA, resultant un import total de 12.432,75 €. 
 
2.- Imputar i disposar aquesta despesa a l’aplicació 338/20303 del pressupost 
municipal. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.14.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
MENOR DE SERVEIS PUBLICITARIS. EXP. 2018/120. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès el pressupost presentat en data 15 de febrer de 2018, reg. d’entrada 2018/589 
per part de l’empresa TELEVISON TEVEON EBRE S.L  per a la prestació de serveis 
publicitaris i de difusió televisiva dels esdeveniments culturals, esportius i lúdics del 
municipi de l’Aldea durant l’any 2018, el qual ascendeix a un import de 5.000€, IVA 
exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 920/22602 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP) 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en la prestació de serveis 
publicitaris i de difusió televisiva dels esdeveniments culturals, esportius i lúdics del 



 
  
 
 
 
 

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

municipi , per un import  5.000 €, IVA exclòs, més 1.050 € corresponent al 21% d’IVA, 
a favor de l’empresa TELEVISON TEVEON S.L, segons la proposta econòmica 
presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2018/589. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 6.050 euros amb càrrec a 
l’aplicació del pressupost municipal 920/22602. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.15.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CO NTRACTE MENOR 
DE SERVEIS DE GESTORIA I ASSESSORIA LABORAL I FISCA L. (EXP. 2018/92). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 7 de febrer de 2018  per part de la Junta de Govern Local es va aprovar un 
plec de condicions administratives i tècniques referents a la contractació menor de 
serveis de gestoria i assessoria laboral i fiscal, la qual resulta necessària per a 
l’adequada gestió dels recursos humans de l’Ajuntament, i donat que l’actual contracte 
finalitza el proper mes de març. 
 
En data 21 de febrer de 2018 la mercantil SANCHEZ ALEIXENDRI S.L ha presentat 
una oferta amb RE. 2018/698, per import de 7.822,00 €. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 920/22712 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
competències que l’Alcaldia ha delegat en favor d’aquest òrgan, segons el decret núm. 
147/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció del següent ACORD, 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en la prestació de serveis de 
gestoria i assessoria laboral i fiscal, per un import  7.822 €, IVA exclòs, més 1.642 € 
corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa SANCHEZ ALEIXENDRI S.L, segons 
la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm.2018/698 
de 21 de febrer de 2018. 
 
2. El servei es prestarà d’acord amb les condicions contingudes en el Plec de 
condicions aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 7 de 
febrer de 2018. Tindrà una durada d’un any, i l’inici de la prestació del servei tindrà lloc 
l’1 d’abril de 2018. 
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3.- Autoritzar i disposar dita despesa  amb càrrec a l’aplicació del pressupost municipal 
920/22712. 
 
4.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció. 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.16.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE TIPUS E SPORTIU. EXP. 
2018/201. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Una de les inversions previstes en el pressupost municipal 2018 és la instal·lació 
d’infraestructures/equips esportives a les places del poble. 
 
Per part de l’Ajuntament s’ha sol·licitat un pressupost a l’empresa PRODIUR SPORTS 
S.L, relatiu al subministrament de material esportiu divers per a la instal·lació d’una 
pista multiesportiva a la Plaça Pompilio de l’Aldea.  
 
Vist el pressupost presentat a aquests efectes per part de dita l’empresa en data 12 de 
febrer de 2018 i amb reg. d’entrada número 2018/501, el qual ascendeix a 16.259,00 
IVA exclòs, i considerant l’informe tècnic municipal emès al respecte en la mateixa 
data. 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor, de conformitat amb el previst als arts 138.3 i 111 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar a l’empresa PRODIUR SPORTS S.L. amb NIF B65929747  la 
contractació  menor  consistent en el subministrament i instal·lació d’una pista 
multiesportiva krass amb tancament de panells de polieté , segons el pressupost 
presentat en data 12 de febrer  de 2018, reg. d’entrada núm. 2018/501, el qual 
ascendeix a 16.259,00 €, al qual s’ha d’afegir el 21% IVA, resultant un import total de 
19.673,39 €. 
 
2.- Autoritzar  i disposar aquesta despesa en càrrec a l’aplicació 1531/61007 del 
pressupost municipal.  
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics i serveis 
tècnics municipals de l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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2.2.17.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
MENOR DE SERVEIS PER AL MANTENIMENT DELS PROGRAMES INFORMÀTICS 
ASSOCIATS A L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 2018.  EXP.  2018/202. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que resulta necessari contractar el servei tècnic per al manteniment dels 
programes informàtics del registre de documents de l’Ajuntament, el gestor 
d’expedients, la factura electrònica/FACE, programari comptable i signatura 
electrònica.  
 
Atès que dita despesa ascendeix per a l’any 2018 a un import de 7.393,88 €, IVA 
exclòs, i que corre a càrrec de l’empresa ABS Informàtica S.L. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 920/21600 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en la prestació de serveis 
tècnics de manteniment de programes informàtics a favor de l’empresa ABS 
Informàtica S.L., per un import 7.393,88 €, IVA exclòs, més 1.552,71 € corresponent al 
21% d’IVA, des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2018. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 8.946,59 euros amb càrrec a 
l’aplicació 920/21600 del pressupost municipal 2018. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.18.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE PRÒRROGA DEL CONTRA CTE DE 
SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNIC IPAL DE 
L'ALDEA. EXP. 2018/203. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Obres i Serveis: 
 
“En data 21 de març de 2014 l’Ajuntament va formalitzar amb l’empresa TANATARIOS 
Y SERVICIOS S.A un contracte de serveis consistents en la neteja i manteniment del 
cementiri de l’Aldea. 
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L’empresa adjudicatària d’aquest contracte va canviar de denominació, passant a 
anomenar-se REMSA MEMORIAL S.A (segons s’acredita mitjançant escriptura 
notarial de data 3 de març de 2016 núm. 2016/488, atorgada davant l’il·lustre Notari de 
Tarragona, Carlos Estrada del Castillo). 
 
Aquest contracte es va adjudicar per acord de Junta de Govern Local en sessió de 
data 17 de març de 2014 per procediment negociat sense publicitat. 
 
La clàusula 8 del PCAP preveu que la durada d’aquest contracte és de 4 anys, i 
possibilita la pròrroga del mateix  anualment, fins un màxim de dos anys més, previ 
acord de les parts. 
 
En data 12 de febrer de 2018 l’empresa REMSA MEMORIAL S.A ha presentat a 
l’Ajuntament un escrit amb RE núm. 2018/500 en el qual sol·licita la pròrroga del 
contracte mencionat per un any més. 
 
Atès el previst a l’art. 303 del RDL 3/2011 de 14 de novembre de 2011, pel qual 
s’aprova el TRLCSP i considerant que l’Ajuntament no té cap objecció respecte 
l’execució que l’adjudicatari ha desenvolupat d’aquest contracte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències prevista en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2105. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Prorrogar per un any més el contracte administratiu de serveis consistents en la 
neteja i manteniment  del cementiri municipal de l’Aldea, formalitzat en document 
administratiu en data 21 de març de 2014 i subscrit entre l’Ajuntament de L’Aldea i 
l’empresa REMSA MEMORIAL S.A. 
 
2n.- Notificar aquest acord a l’empresa REMSA MEMORIAL S.A. 
 
3r.- Publicar aquest acord al perfil del contractant de l’Ajuntament de L’Aldea. 
 
4t.- Traslladar aquest acord als serveis administratius de la intervenció municipal, així 
com a la Regidora d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de L’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.19.- PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCA L SOBRE 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LLOGUER  D’UN 
MAGATZEM PER A LA BRIGADA D’OBRES I SERVEIS MUNICIP AL. EXP. NÚM. 
2018/213. 
  
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 

 
“Atès que en data 23 de febrer de 2018 es va formular una memòria de la Regidoria 
d’Obres i Serveis referent a la necessitat de contractar el lloguer d’un magatzem amb 
capacitat suficient per guardar els estris, material, vehicles de la brigada municipal 
d’obres i serveis. 
 
Atès la Provisió de l’Alcaldia de data 28 de febrer de 2018 
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Atès que per les característiques de l’edificació que es necessita es considera que el 
procediment més adequat és el procediment obert, en la forma d’oferta 
econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació. 

 
Atès que en data 28 de febrer de 2018 es va emetre informe de secretaria-intervenció 
referent a la fiscalització prèvia de la depesa projectada per la contractació del referit 
bé immoble, la legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan competent per 
aprovar i adjudicar el contracte. 

 
Atès l’informe tècnic de data 23 de febrer de 2018 referent a aquest expedient de 
contractació. 
 
Atès que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte. 

 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que 
estableixen l’art. 4.2 i  la Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovada pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, i art. 
124.1 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques. 

 
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de 
Govern Local en virtut de la delegació de competències prevista en el Decret de 
l’Alcaldia núm.47 /2015 de data 2 de juliol i l’acord de Ple de data 17 de juliol de 2015. 

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

 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, en la 
forma  d’oferta més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per al lloguer d’un 
magatzem  per guardar els estris, material i vehicles de la brigada municipal d’obres i 
serveis. 

 
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que han de regir el contracte de lloguer d’un magatzem  per guardar els 
estris, material i vehicles de la brigada municipal d’obres i serveis,  mitjançant 
procediment obert, en la forma d’oferta més avantatjosa amb diversos criteris 
d’adjudicació, en els termes que consten a l’expedient. 
 
TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província Tarragona i en el Perfil de 
Contractant  el corresponent anunci de licitació, perquè durant el termini de 15 dies 
naturals es presentin les proposicions que es considerin pertinents.” 

 
Intervencions.- 
 
Revisat el PCAP incorporat a l’expedient es detecta la conveniència d’esmenar una 
sèrie d’errades que hi ha al mateix i que són les següents: 
 
1.- A la clàusula 2 del PCAP allà on diu “concurs públic” ha de dir “procediment obert”. 
 
2.- A la clàusula número 6 del PCAP, darrer paràgraf, allà on posa “29.824,20 €” ha de 
posar “30.050,40 €”. 
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3.- A la clàusula 7 del PCAP allà on posa “Els sobres s’han de presentar en el lloc i el 
termini que s’indiqui a l’anunci de licitació” ha de posar “Els sobres s’han de presentar 
en el lloc i el termini que s’indica en aquest plec”. 
 
4.- A la clàusula 8 del PCAP, quan s’indica el contingut del SOBRE B a l’apartat b.2) 
s’ha d’afegir “ distància en metres respecte la seu de l’Ajuntament de L’Aldea”. 
 
5.- A la clàusula 9 del PCAP, a la línia 16 on posa “SOBRE B” ha de dir “SOBRE A”. 
 
6.- A la clàusula 13 del PCAP, s’ha d’afegir: “fins un màxim 300 €”. 
 
Aquestes esmenes són aprovades per unanimitat  dels membres assistents de forma 
que el PCAP resta aprovat amb la incorporació d’aquestes rectificacions. La resta de la 
part resolutiva d’aquesta proposta d’acord queda aprovada per unanimitat  dels 
membres assistents. 
 
2.2.20.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS PREU S PÚBLICS PELS 
ESTANDS DE LA FIRA DE L’ARRÒS I COMERÇ 2018. (EXP. 2018/132). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L’Ajuntament de l’Aldea té previst realitzar la Fira de l’Arròs i del Comerç durant els  
dies 20, 21, i 22 d’abril de 2018, per a la qual precisa posar a disposició dels 
participants uns estands per a l’exposició dels seus productes. 
  
Vist el cost econòmic que suporta l’Ajuntament pel lloguer d’aquesta infraestructura. 
 
Atès que l’art. 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per RDL 2/2004 de 5 de març,  estableix que les entitats locals podran establir preus 
públics per la prestació o la realització d’activitats de la competència de l’ens local, 
sempre que no concurreixi cap de les circumstàncies previstes a l’art. 20.1.b) d’aquest 
text normatiu. 
 
Atès que l’art. 44 del citat text legal estableix que quan existeixen raons socials, 
benèfiques, culturals o de interès públic quan així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar 
preus públics per sota del cost de l’activitat realitzada. 
 
Atès la finalitat de promoció econòmica, turística i cultural d’aquesta fira municipal. 
 
Atès que per acord de Ple de data 17 de juliol de 2015  aquest va delegar a la Junta de 
Govern Local l’establiment o modificació dels preus públics per la prestació de serveis 
o la realització d’activitats de competència de l’ajuntament. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD, 
 
1.-  Aprovar el següent llistat de preus públics pel lloguer d’estands en la propera Fira 
del Comerç i de l’Arròs de l’Aldea 2018: 
 
-  Preu d’un estand de 3x4 metres: 150 €. 
-  Aplicar un descompte del 66,67% a les empreses i comerços de l’Aldea. 
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- Aplicar un descompte del 73,34% a les empreses i comerços membres de 
l’associació de Comerç de l’Aldea. 
 
2.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció i a la Regidoria  de Comerç 
de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
3.- Publicar aquests preus en el BOP de Tarragona. 
 
4.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que 
celebri.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.21.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN CONV ENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I LA UN IÓ ESPORTIVA 
ALDEANA PER AL FOMENT DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA, COM PETITIVA, DE 
LLEURE I SOCIAL I DE PROMOCIÓ ESPORTIVA PER A L’ANY  2018. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L'Ajuntament de l’Aldea  té entre els seus objectius i competències promoure de 
manera general l’activitat física i l’esport en el nostre àmbit territorial, especialment en 
l’àmbit dels infants i joventut, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i 
recreatives; vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives existents en 
el terme municipal i cooperar amb altres ens públics o privats per al compliment de 
les finalitats assenyalades per la legislació sectorial en matèria d’esports, d’acord 
amb la normativa bàsica en matèria de règim local. 
 
L’Ajuntament de l’Aldea, en l’àmbit de l’esport, desenvolupa una política dirigida a 
fomentar i potenciar la pràctica esportiva en tots els àmbits inclosos dins de les seves 
competències, és per això que vol donar suport a la Unió Esportiva Aldeana per a 
l’organització, participació i desenvolupament de diversos projectes relacionats amb 
la promoció del futbol a la població i que són de rellevant importància i així potenciar 
la pràctica del futbol i fomentar-lo en totes les seves categories. 
 
En particular, l’Ajuntament de l’Aldea té la voluntat de cooperar amb aquesta entitat 
durant l’any 2018 en l’organització de diferents actes adreçats a commemorar la 
celebració del 50 aniversari d’aquesta entitat, sent una de les entitats més antigues 
del poble de l’Aldea. 
 
L’Art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
estableix que poden concedir-se directament les subvencions previstes 
nominativament en els pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es 
desenvolupa reglamentàriament a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual 
preveu que en aquests casos l’entitat condecent i beneficiària poden subscriure un 
conveni, el qual ha d’incloure els extrems recollits en aquest precepte. 
 
Atès que en el pressupost municipal 2018  figura l’aplicació 341/48016 on es preveu 
la concessió d’una subvenció per import de 24.500 € a la Unió Esportiva Aldeana, i 
donat que en les bases d’execució del pressupost municipal també es contempla 
aquesta subvenció en el punt10 de la Base 35. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de 2 
de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’entitat UNIÓ 
ESPORTIVA ALDEANA per al foment de l’activitat esportiva, competitiva, de lleure i 
social i de promoció esportiva per a l’any 2018, pel qual es regula la concessió 
directa d’una subvenció per import de 24.500 € en els termes que consta incorporat a 
l’expedient. 
 
2.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents a 
l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni. 
 
3.- Notificar aquest acord a la UNIÓ ESPORTIVA ALDEANA, i traslladar-lo al servei 
municipal d’intervenció. 
 
4.- Un cop signat el conveni es publicarà en el portal de la transparència de 
l’Ajuntament de l’Aldea.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.3. Secretaria 
 
2.3.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA PETICIÓ DEL SR. C. N. C. SOBRE 
LIQUIDACIÓ DE TAXES CORRESPONENTS A L’ANY 2016. (EX P. 2017/863). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància presentada pel Sr. C. N. C. amb registre d’entrada núm. 2017/1536 
de data 19.06.2017 on es posa de manifest que degut a la seva situació precària s’ha 
quedat el seu habitatge situat al Raval de Sant Ramon, XXX,  l’entitat Catalunya Banc 
S.A.,  en data 8 de juny de 2016 i demana la condonació del deute o en el seu defecte 
el fraccionament adequat a la seva situació econòmica. 
 
Atès que segons l’ordenança fiscal número 10, taxa de recollida, tractament i 
eliminació  d’escombraries i altres residus urbans, al seu article 7.2  que diu : 
 
“ 2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran 
el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, 
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei; en aquest cas el 
període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.” 
 
Atès que segons això a data 01 de gener de 2016 l’habitatge era propietat del Sr. C. N. 
C. 
 
Atès que el seu supòsit no està contemplat en cap punt de l’ordenança fiscal. 
 
Atès que les atribucions d’aquest Ajuntament pel que respecta al fraccionament del 
deute tributari es troben delegades a la Diputació de Tarragona-Base Gestió 
d’Ingressos, en virtut del conveni aprovat per acord de Ple de data 14.09.2016. 
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Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Denegar la petició del Sr. C. N. C. pel que respecta a la condonació del deute 
tributari derivat del rebut emès en clau de cobrament 43-184-100-2016-01-0002412-
61. 
 
2.- Traslladar la petició de fraccionament del deute tributari del rebut amb clau de 
cobrament  43-184-100-2016-01-0002412-61 a Base Gestió d’Ingressos de la 
Diputació de Tarragona. 
 
3.- Procedir, si s’escau, a efectuar els canvis corresponents en el padró municipal de la 
taxa d’escombraries de l’immoble amb ref. cadastral 
 
4.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i al Sr. C. 
N. C..” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.4. Serveis Econòmics 
 
2.4.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE LA RELA CIÓ 1/2018 DE 
LES LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A LA TAXA PER L’ÚS O  
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL P ER PART DE LES 
EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS. EXP. NÚM. 2018/215. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vistes les declaracions realitzades per les empreses subministradores de serveis que 
operen en el nostre municipi, en el període corresponent al quart trimestre del 2017. 
 
Atès el que disposa l’Ordenança  fiscal núm. 24, reguladora de la Taxa per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats 
explotadores dels serveis de subministrament. 
 
Vista la relació núm. 1/2018 de liquidacions que s’adjunta a aquesta proposta, on 
consta l’import de la quota tributària a exigir a cadascuna de les empreses 
subministradores de serveis. 
 
Atès l’exposat i que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en 
base a les diligencies efectuades per l’Alcaldia, mitjançant el Decret núm. 47/2015 de 
data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció en l’acord següent:  
 
Primer.- Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa per l’ús privatiu o aprofitament 
especial del domini públic municipal per part de les empreses subministradores de 
serveis, pel període corresponent al quart trimestre del 2017, i per un import total de 
20.394,64 €, segons la relació adjunta núm. 1/2018, que comença amb l’empresa 
AUDAX ENERGIA SA i finalitza amb VODAFONE ONO SA. 
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Segon.- Notificar aquest acord a BASE, als efectes d’iniciar la recaptació en voluntària 
d’aquest tribut d’acord amb la delegació que té conferida per part d’aquest ajuntament. 
Així mateix traslladar aquest acord als serveis intervenció municipal.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.5. Acció Social i Ciudadania  
 
2.5.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE L’ANNEX 2018 AL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
EBRE I ELS AJUNTAMENT DE LA COMARCA PER A LA REALIT ZACIÓ DEL BAT 
DINS DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS I L’ORDENACIÓ DE L A PROMOCIÓ DE 
L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB  
DEPENDÈNCIES. (PRODEP). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la Regidora de Benestar Social: 
 
“Vist que el Ple del Consell, en la sessió ordinària celebrada el dia 16 de maig de 2008, 
va aprovar el conveni de col·laboració a signar amb els ajuntaments de la comarca per 
a la realització del BAT dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de 
l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències (ProdeP). 
 
Després que els diferents ajuntaments de la comarca signessin l’any 2008 els 
respectius convenis i atès que aquest preveu que es prorrogarà anualment, de forma 
automàtica, llevat de denúncia expressa per alguna de les parts signants, procedint-se 
a la signatura d’un annex d’actualització de dades. 
 
Atès que en data 13 de desembre de 2017 RE 2017/3337 s’ha comunicat a 
l’Ajuntament de L’Aldea l’acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre de 
data 24 de novembre de 2017 pel qual es resol l’aprovació de l’annex per a l’any 2018 
del conveni esmentat el qual contempla l’actualització de l’import econòmic que ha 
d’assumir l’Ajuntament de per a l’any 2018 en relació a dit conveni i quin import es de 
473,60 €.  
 
Vist que és d’interès per a l’Ajuntament mantenir aquesta col·laboració 
interadministrativa per a l’any 2018. 
 
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de 
Govern Local en virtut de la delegació de competències prevista en el Decret de 
l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord 
 
1r.- Aprovar l’annex per a l’any 2018 al conveni signat entre el Consell Comarcal del 
Baix Ebre i els Ajuntaments de la comarca per a la realització del BAT dins del 
Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció 
a les persones amb dependències (ProdeP). 
 
2n.- Comprometre’ns a aportar la quantitat de 473,60 € per a la prestació de l’esmentat 
conveni durant l’any 2018 i abans del 31 de desembre d’enguany, i que inclou les 
actuacions que figuren al corresponent expedient amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 942/46500.  
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3r.- Facultar l’Alcalde, per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord.  
 
4rt.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre per als efectes que 
correspongui. 
  
5è.- Traslladar el present acord al departament d’intervenció-tresoreria per al seu 
coneixement i efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.5.2.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DEL  CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I EL CO NSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE PER AL DESENVOLUPAMENT DEL P ROGRAMA 
DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENC IALS PER A 
INFANTS I ADOLESCENTS. EXP. 2018/198. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la Regidora de Benestar Social: 
 
“La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, estableix a l’art.103 que els serveis socials bàsics han de valorar 
l’existència d’una situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos 
d’atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A més, 
l’art-104 de la Llei estableix les mesures que es poden establir un cop valorada la 
situació de risc, i entre aquestes preveu l’atenció en el servei d’intervenció 
socioeducativa. 
 
La Cartera de Serveis Socials inclou els serveis d’atenció socioeducativa no 
residencials per a infants i adolescents en situació de risc com a serveis socials bàsics 
i com a prestació garantida. Són per tant, competències dels municipis de més de 
20.000 habitants i dels Consells Comarcals, amb finançament compartit entre la 
Generalitat i els ens locals.  
 
 En aquest context, per part del CCBE en data 12 de gener de 2018, s’ha fet arribar a 
l’Ajuntament de l’Aldea el contingut d’un conveni de col·laboració per al 
desenvolupament del programa de serveis d’intervenció socioeducativa no residencials 
per a infants i adolescents, el qual s’estructura en tres línies de servei: 
 

- El servei d’atenció diürna: és un servei diürn per a l’atenció d’infants i 
adolescents en situació de risc, de 3 a 16 anys, fora de l’horari escolar en el 
períodes lectius, i pels períodes no lectius. 

- Servei d’atenció diürna, programa de suport al manteniment de les activitats 
dels serveis d’atenció diürna durant el període de vacances escolars d’estiu. 

- Serveis socioeducatius davant situacions de risc: servei de suport a les famílies 
amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc; servei d’intervenció a les famílies 
amb infants i adolescents en situació de risc; servei d’acompanyament 
socioeducatiu per adolescents en situacions de risc. 
 

Atès que l’Ajuntament de l’Aldea té signat un  Conveni Marc per a la Cooperació 
Interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea, 
per a la prestació, manteniment i la millora de les prestacions de serveis i 
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econòmiques de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres programes 
relatius al benestar social. 
 
Atès que per a l’exercici 2018 el referit conveni  preveu l’aportació de l’Ajuntament de 
l’Aldea d’un import de 11.920,51 €, el qual s’ha de fer efectiu abans del dia 30 de juny 
de 2018. 
 
Atès que resulta d’interès municipal portar a terme aquesta col·laboració 
interadministrativa. 
 
Ateses les consideracions jurídiques que es recullen en el referit Conveni. 
 
Atès l’art. 303 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, pel que respecta als convenis 
interadministratius. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS, 
 
1.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per al 
desenvolupament del programa de serveis d’intervenció socioeducativa no residencials 
per a infants i adolescents entre l’Ajuntament de l’Aldea i el CCBE, en els termes que 
consta incorporat a l’expedient, el qual es considera part integrant d’aquest acord, i 
respecte el qual es preveu una vigència fins el dia 31 de desembre de 2019. 
  
2.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/ 942/46500/01 la 
despesa per import de 11.920,51 euros, derivada dels compromisos econòmics 
assumits en virtut del present  del Conveni referenciat. 
 
3.- Facultar l’Alcaldia per a la signatura de la documentació que resulti necessària per 
formalitzar del present conveni 
 
4.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.5.3.- PROPOSTA REFERENT A L’APROVACIÓ DEL CONVENI  DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I EL CC BE PER AL 
FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LE S DONES. EXP. 
2018/199. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la Regidora de Benestar Social: 
 
“En data 12 de gener de 2018 l’Ajuntament ha rebut per part del Consell Comarcal del 
Baix Ebre  el text del conveni a signar amb els ajuntaments de la comarca del Baix 
Ebre que tenen la voluntat de donar continuïtat al Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
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Atès que des de l’Ajuntament de L’Aldea es valora positivament la continuïtat d’aquest 
servei i es considera d’interès per al col·lectiu de dones del municipi el manteniment 
d’aquesta col·laboració interadministrativa. 
 
Vist el text del conveni que ha estat tramès pel  CCBE. 
 
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: 
 
1r.- Aprovar el text del conveni a signar entre l’Ajuntament de L’Aldea i el Consell 
Comarcal del Baix Ebre per al funcionament del Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones per a l’any 2018, en les termes que consta a l’expedient. 
 
2n.- Imputar les obligacions econòmiques derivades d’aquest conveni per un import de 
1.679,21 € a l’aplicació pressupostària 942/46500/01 del pressupost municipal 2018. 
 
3r.- Facultar a l’Alcalde, Sr. Daniel Andreu i Falcó, per a la signatura de dit conveni. 
 
4t.- Notificar aquest acord al CCBE i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.5.4.- PROPOSTA D'ACORD  REFERENT A L'APROVACIÓ DE  L'ANNEX EXERCICI 
2018 AL CONVENI MARC PER A LA COOPERACIÓ INTERADMIN ISTRATIVA ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE  L’ALDEA, EN 
MATÈRIA  DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA I AL TRES PROGRAMES 
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL. EXP. 2018/200. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la Regidora de Benestar Social: 
 
“Per part del CCBE en data 12 de gener de 2018, s’ha fet arribar a l’Ajuntament de 
l’Aldea el contingut de l’annex exercici 2018 al Conveni Marc per a la Cooperació 
Interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea, 
per a la prestació, manteniment i la millora de les prestacions de serveis i 
econòmiques de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres programes 
relatius al benestar social. 
 
La raó d’aquest annex és la clàusula quarta del conveni marc esmentat, el qual preveu 
que el CCBE destinarà íntegrament les aportacions econòmiques establertes en el 
contracte programa subscrit amb el corresponent Departament de la Generalitat de 
Catalunya, a sufragar les despeses que es deriven de les prestacions de la xarxa de 
serveis socials d’atenció pública i altres programes relatius al benestar social. 
 
La mateixa clàusula disposa que l’Ajuntament de l’Aldea accepta aportar la quantitat 
que per les prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres 
programes relatius al benestar social en el seu municipi li corresponguin. Aquesta 
quantitat serà fixada anualment mitjançant una addenda al referit Conveni Marc i 
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caldrà que es faci efectiva al Consell Comarcal abans del dia establert en aquell 
document. 
 
Atès que per a l’exercici 2018 el referit annex preveu l’aportació de l’Ajuntament de 
l’Aldea d’un import de 21.349,53 €, el 70% del qual s’ha de fer efectiu abans del dia 30 
de setembre de 2018. 
 
Atès que resulta d’interès municipal l’actualització dels termes del conveni marc 
esmentat. 
 
Ateses les consideracions jurídiques que es recullen en el referit Conveni. 
 
Atès l’art.303 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, pel que respecta als convenis 
interadministratius. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS, 
 
1.- Aprovar el contingut i la signatura de  l’annex exercici 2018 al Conveni Marc per a 
la Cooperació Interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de l’Aldea, per a la prestació, manteniment i la millora de les prestacions 
de serveis i econòmiques de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres 
programes relatius al benestar social, en els termes que consta incorporat a 
l’expedient, el qual es considera part integrant d’aquest acord.  
 
2.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària  942/46500/01 la 
despesa per import de 21.349 euros, derivada dels compromisos econòmics assumits 
en virtut del present  annex 2018 del Conveni referenciat. 
 
3.- Facultar l’Alcaldia per a la signatura de la documentació que resulti necessària per 
formalitzar del present annex. 
 
4.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.5.5.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DEL  CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EB RE I 
L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA PER GARANTIR EL TRANSPORT D 'ALUMNES 
D'ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI PER AL CURS ESCOLAR 20 17/2018. EXP. 
2017/865. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la Regidora de Benestar Social: 
 
“En data 11 de desembre de 2017 el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a 
l’Ajuntament de L’Aldea, l’acord adoptat pel Ple d’aquesta Corporació en data 24 de 
novembre de 2017 referent a l’aprovació del text del conveni de col·laboració entre el 
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CCBE i els ajuntaments que s’hi acullin per tal de garantir el servei de transport 
d’alumnes d’ensenyament postobligatori de la comarca per al curs 2017-2018. 
 
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels 
interessos del municipi, ja que facilita el transport escolar dels alumnes de L’Aldea 
d’ensenyament postobligatori a altres municipis de la comarca. 
 
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de 
2.992,00 euros. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 
 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de L’Aldea per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament 
postobligatori per al curs escolar 2017/2018, en els termes que consta incorporat a 
l’expedient. 
 
2n.- Aplicar la despesa derivada d’aquest conveni en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2018/1/942/46500/01 
 
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents. 
 
4t.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de L’Aldea, Sr. Daniel Andreu i Falcó, perquè 
signi qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
5è.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3. Propostes urgents 
 
L’Alcalde exposa que el proper dia 27 de febrer finalitza el termini de presentació de 
propostes en relació al procediment obert per a l’adjudicació del contracte de serveis 
de neteja d’edificis municipals i que caldria concretar la composició de la mesa de 
contractació d’acord amb el previst a la clàusula 17 del PCAP. Aquest expedient va ser 
aprovat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 7 de febrer de 2018. 
 
La clàusula 17 del PCAP diu el següent: 
 
“La Mesa de contractació  
 
La Mesa de contractació estarà presidida pel President de la Corporació, Sr. Daniel 
Andreu i Falcó o Regidor/a en el/la qui delegui i formaran part de la mateixa com a 
vocals el Secretari-Interventor, un tècnic de la Diputació de Tarragona, el tècnic 
municipal d’urbanisme i el Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Simó Falcó Moreso. Actuarà 
com a secretari el funcionari de la corporació que designi l’òrgan de contractació.” 
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Per part de la Diputació de Tarragona s’ha comunicat que faciliten com a vocal de la 
mesa el funcionari Jordi Monrós Garate (secretari-interventor del SAM de la Diputació 
de Tarragona). 
 
Es sotmet a votació la urgència d’aquest punt i s’aprova per unanimitat dels assistents. 
Tot seguit es sotmet a debat i votació la proposta següent: 
 
3.1.- PROPOSTA D'ACORD DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES D E LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ EN L'EXP. DE CONTRACTE NÚM. 2018/77. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En el BOP de Tarragona núm. 30 de data 2 de febrer  de 2018, i en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de l’Aldea es va publicar un anunci referent a l’aprovació 
de l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de Serveis de neteja 
d’edificis municipals de l’Aldea. 
 
Atès el contingut de la clàusula 17 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
referent a la  composició de la Mesa de Contractació. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a aquest òrgan en base a les delegacions 
conferides pel Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015, de data 2 de juliol. 
 
Es proposta l’adopció del següent acord: 
 
1r.- Designar les següents persones com a membres de la Mesa de Contractació en 
l’expedient de contractació de serveis de neteja d’edificis municipals: 
 
PRESIDENT:  
  

- Titular: Sr. Daniel Andreu i Falcó, Alcalde. Per al cas que l’Alcalde no pugui 
assistir a les sessions de la Mesa, es delega la Presidència en la regidora de 
Benestar Social, Sra. Natividad Bernal Bermúdez. 
 

VOCALS: 
 

- Simón Falcó i Moreso, Regidor de Governació i d’Obres i Serveis Municipals. 
- Jordi Gas i Fores, funcionari de carrera, tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament de 

l’Aldea. 
- Maria Rosa Pons i Ferré, secretària-interventora de l’Ajuntament de l’Aldea. 
- Per la Diputació de Tarragona: Jordi Monrós i Garate. 

 
SECRETARI:  
 
         - Titular: Joan Rallo i Ventura. 
         - Suplent: Mercedes Vallés Bertomeu. 
 
2n.- Publicar la composició de la mesa de contractació al perfil del contractant i 
notificar aquest acord als seus membres.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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L’Alcalde exposa que el proper dia 5 de març finalitza el termini de presentació de 
propostes en relació al procediment obert per a l’adjudicació del contracte de serveis 
de manteniment de zones verdes i enjardinades del municipi i que caldria concretar la 
composició de la mesa de contractació d’acord amb el previst a la clàusula 1.13 del 
PCAP. Aquest expedient va ser aprovat per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió de data 7 de febrer de 2018. 
 
La clàusula  1.13) del PCAP d’aquest expedient de contractació diu el següent: 
 
“La Mesa de contractació estarà presidida pel  President de la Corporació, Sr. Daniel 
Andreu i Falcó o Regidor/a en el/la qui delegui i formaran part de la mateixa com a 
vocals la Secretaria-Interventora, Sra. Maria Rosa Pons i Ferré o qui legalment la 
substitueixi, el tècnic municipal d’urbanisme, Sr. Jordi Gas i Forés o qui legalment el 
substitueixi, el Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Simó Falcó i Moreso i un tècnic de la 
Diputació de Tarragona. Actuarà com a secretari el funcionari de la corporació que 
designi l’òrgan de contractació.” 
 
Per part de la Diputació de Tarragona s’ha comunicat que proposen com a vocal de la 
mesa el Sr. Vicenç Veses Ibañez, i en la seva condició de director  tècnic del servei 
d’enginyeria de la Diputació de Tarragona. 
També resulta necessari que es nomeni el secretari titular i suplent d’aquesta mesa. 
 
Es sotmet a votació la urgència d’aquest punt i s’aprova per unanimitat dels assistents. 
Tot seguit es sotmet a debat i votació la proposta següent: 
 
3.2.- PROPOSTA D'ACORD DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES D E LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ EN L'EXP. DE CONTRACTE NÚM. 2018/90 
 
En el BOP de Tarragona núm.30 de data 12 de febrer de 2018, i en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de l’Aldea es va publicar un anunci referent a l’aprovació 
de l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de Serveis de 
manteniment de zones verdes de l’Aldea (núm. exp. 2018/90). 
 
 La clàusula  1.13) del PCAP d’aquest expedient de contractació diu el següent: 
 
“La Mesa de contractació estarà presidida pel  President de la Corporació, Sr. Daniel 
Andreu i Falcó o Regidor/a en el/la qui delegui i formaran part de la mateixa com a 
vocals la Secretaria-Interventora, Sra. Maria Rosa Pons i Ferré o qui legalment la 
substitueixi, el tècnic municipal d’urbanisme, Sr. Jordi Gas i Forés o qui legalment el 
substitueixi, el Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Simó Falcó i Moreso i un tècnic de la 
Diputació de Tarragona. Actuarà com a secretari el funcionari de la corporació que 
designi l’òrgan de contractació.” 
 
Atès que per part de la Diputació de Tarragona s’ha proposat el Sr. Vicenç Veses 
Ibañez, com a vocal d’aquesta mesa de contractació, i en la seva condició de director  
tècnic del servei d’enginyeria de la Diputació de Tarragona. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a aquest òrgan en base a les delegacions 
conferides pel Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015, de data 2 de juliol. 
 
Es proposta l’adopció del següent acord: 
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1r.- Designar com a vocal de la Mesa de Contractació de l’expedient de contractació 
de serveis de manteniment de les zones verdes i enjardinades del municipi, el Sr. 
Vicenç Veses Ibáñez, com a vocal d’aquesta mesa de contractació, i en la seva 
condició de director  tècnic del servei d’enginyeria de la Diputació de Tarragona. 
 
2n. Designar com a secretari d’aquesta mesa, els funcionaris següents: 
 
Titular: Joan Rallo Ventura. 
Suplent: Mercedes Bertomeu Valles. 
 
3r.- Publicar la composició de la mesa de contractació al perfil del contractant i notificar 
aquest acord als seus membres.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 9:45 hores de l dia 24 de febrer de 2018, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 6 2 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  
 


