ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 5/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 5 DE MARÇ
DE 2020.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 5 de març de 2020
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 5 de març de 2020, 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 de l’Alcaldessa Accidental, i assistits per mi, el Secretari Accidental.
ASSISTENTS
Presideix
Alcaldessa Accidental
Sra. Irene Negre Estorach, nomenada mitjançant Decret 2020-87
Vocals
Sr. Josep Franch i Pellisé
Sr. José Caballé i Estorach
Secretari Accidental
Joan Rallo Ventura
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 21 DE
FEBRER DE 2020.
La Sra. Alcaldessa Accidental pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si
tenen que formular alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia
21 de febrer de 2020 que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació,
queda aprovada per unanimitat l’esborrany de referència.
2. PROPOSTES
2.1. Urbanisme
2.1.1.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA D'OBRES
MAJORS. INTERESSAT: SAT GRANJA EL PILAR (NÚM. EXP. 2019/1169)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldessa Accidental:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 18 de novembre de 2019
amb Registre general d’entrada núm. 2019/4451:
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EXP
2019/1169

NOM I
COGNOM
SAT Granja el
Pilar

SITUACIÓ
Ctra. De València,
s/n (Partida Borda)

TIPUS
OBRA
Major

TOTAL
LIQUIDACIÓ
3.501,17 €

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.
Vist que en data 19 de desembre l’arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en
funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la provisió
d’alcaldia de data 24 d’octubre de 2019 informa que aquest tipus d’actuacions han de
sotmetre’s al tràmit d’informe (no autorització) de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
les Terres de l’Ebre on cal acreditar la legalitat de l’edificació existent.
Atès que en data 12 de febrer de 2020 la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres
de l’Ebre acorda informar favorablement l’actuació esmentada.
Considerant que, d'acord amb l’informe de l’arquitecte del Consell Comarcal en funcions
d’assistència a l’Ajuntament de l’Aldea i l’informe jurídic de data 26 de febrer de 2020,
els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la
vigent normativa urbanística reguladora.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 216/2019 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Concedir a SAT Granja el Pilar la d’obres majors per la realització d’una
instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum de 100kW sobre coberta d’una nau avícola
Ctra. De València, s/n (Partida Borda) de l’Aldea, en sòl no urbanitzable, en la categoria
“sòl no urbanitzable ordinari”. 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
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Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de
13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte
quan es dona alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU.
TERCER. Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament,
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les
actuacions, si no se’n sol·licita una de nova.
QUART. D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular
de la llicència urbanística.
CINQUÈ. Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un
import total de 3.501,17 € amb el següent desglossament:
CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació de
l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. Núm. 5)

BASE IMPOSABLE I
TIPUS %
APLICABLE
72.941,18 x 3,60 %
72.941,18 x 1,20 %

TOTAL

IMPORTS
2.625,88 €
875,29 €(*)
310,00 €
3.501,17 €

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

•
•

L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
Deurà d’acreditar-se haver signat amb un gestor autoritzat un document
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus.
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.
Previ inici de les obres caldrà aportar:
Full d’ assumeix de la direcció d’execució d’obra i Assumeix de Coordinador
de seguretat i salut en fase d’execució d’obra

SETÈ. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei
d’intervenció municipal als efectes procedents.”
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

3

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA PER LES OBRES
D’URBANITZACIÓ. INTERESSADA: J. F. P. (NÚM. EXP.: 2017/617)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldessa Accidental:
“Atès que en data 17 de febrer de 2020, amb Registre d’entrada núm. 2020/646, la Sra.
J. F. P., sol·licita la devolució de l’aval dipositat en concepte de garantia d’execució de
les obres d’urbanització del primer tram del carrer Desvio, referents a l’expedient d’obres
2017/617.
Vist I’informe favorable de data 26 de febrer de 2020, emès per l’arquitecte del Consell
Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea,
d’acord amb la provisió d’alcaldia de data 24 d’octubre de 2019.
Vist l’informe emès per la Secretaria-Intervenció en data 2 de març de 2020.
Atès al que disposen els arts. 39 i següents del Decret Legislatiu 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament 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. 216/2019, de 18 de juny.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer. Retornar a la Sra. J. F. P., l’aval dipositat en concepte de garantia d’execució
de les obres d’urbanització referents a l’expedient 2017/617 per un import total de
37.656,66 €.
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.
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ
PRÈVIA. INTERESSAT: S. B. S. (NÚM. EXP. 2020/79)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldessa Accidental:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 24 de gener de 2020 amb Registre
d’entrada núm. 2020/383 per S. B. S. on comunica les obres consistents l’arranjament
de la façana de tres metres d’alçada ubicada al carrer Santa Rosa, XX a 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 per l’arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en
funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la provisió
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d’alcaldia de data 24 d’octubre de 2019 en data 26 de febrer de 2020, 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. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
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 S. B. S. on comunica les obres consistents en l’arranjament de la façana
de tres metres d’alçada ubicada al carrer Santa Rosa, 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:

Assumpte:

Comunicació d'obres excloses de llicència consistents en:
ARREGLAR LA FAÇANA A 3 METRES D’ALÇADA
Expedient:
2020/79
Sol·licitant:
S. B. S.
R.G.E.:
2020/383
Emplaçament: C/ Santa Rosa, XX

Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions
d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1
del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014,
de 13 de maig , 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’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà
Consolidat, i amb dues qualificacions, part de l’edificació es troba en la
qualificació de zona Extensiva Clau 2B i part en la zona semi-intensiva Clau 1B
segons les actuals Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades
definitivament el 15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de
2005 (art. 89 i següents NSPM), Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de
l’Aldea, Text Refós aprovat definitivament per la CUTE el 27 de maig de 2010 i
publicades al DOGC en data 27 de setembre de 2010 i altres obrants en aquest
Ajuntament.
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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 amb els
següents condicionants:
•
•
•

3.

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

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 250,00 €.
BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
% IMPORTS
APLICABLE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 250,00 x 3,60 %
9,00 €
núm. 8)
TOTAL
9,00 €

CONCEPTE

CONCLUSIONS
Informo favorablement la comunicació
Oriol Forgas Jorquera
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 9,00 € amb el següent
desglossament:
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BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
% IMPORTS
APLICABLE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 250,00 x 3,60 %
9,00 €
núm. 8)
TOTAL
9,00 €
CONCEPTE

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.
2.1.4.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL SOBRE L’ATORGAMENT DE
LLICÈNCIA AMBIENTAL. INTERESSAT: UTE BAIX EBRE-MONTSIÀ (NÚM. EXP:
2018/940)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldessa Accidental:
“Data de la proposta de resolució: 05 de març de 2020
Identificació de l’expedient: 2018/940
Expedient de llicència ambiental de l’activitat dedicada a activitat industrial de
neteja emplaçada a la CN-235, coordenades X: 298996.2; Y: 4513711.5,
classificada dins l’Annex II codi 12.47.
ANTECEDENTS
1. En data 13 de setembre de 2018 UTE BAIX EBREMONTSIÀ, sol·licita a l’Ajuntament
l’atorgament d’una llicència ambiental per l’activitat industrial de neteja la qual es
troba classificada dins l’Annex II codi 12.47 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental. (RE 2018/3325).
2. En aquesta mateixa data se sol·licita l’informe previ en matèria d’incendis. (RE
2018/3324).
3. En data 05 d’octubre de 2018 s’emet informe de secretaria sobre el procediment a
seguir per a l’atorgament de la llicència ambiental.
4. En data 16 de novembre de 2018 el SAM de la Diputació de Tarragona va emetre
informe on es conclou que d'acord amb el que s'estableix a la LPCAA, l'activitat s'ha
de classificar d'acord amb el règim d'intervenció que correspon a l'activitat amb grau
d'incidència més elevat i per tant, l'activitat es classifica amb codi 12.47, que
correspon a l'activitat de rentador de vehicles i s'inclou dins l'annex II sotmès a
llicència ambiental. I que donat que l'ajuntament de l'Aldea no disposa d’òrgan tècnic
ambiental municipal, haurà de trametre l'expedient a I' òrgan tècnic ambiental
comarcal per tal que avaluï la sol·licitud de llicència ambiental presentada, es
pronunciï sobre la suficiència i la idoneïtat de la documentació presentada i formuli
l'informe integrat corresponent.
Aquest mateix informe estableix que d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), l’ activitat objecte d’aquest
expedient es classifica amb codi 12.47, annex II.
5. En data 19 de desembre de 2018 Bombers de la Generalitat emeten informe
favorable en matèria de prevenció d’incendis.
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6. En data 04 de juliol de 2019 es sol·licita informe a l’Òrgan Tècnic Ambiental
Comarcal del Baix Ebre (OTAC CCBE), que en data 17 de juliol de 2019 comunica
la idoneïtat i suficiència del projecte
7. Seguint les indicacions de l’OTAC CCBE es sotmet el tràmit a informació pública
des del 30 d’agost de 2019 fins al 30 de setembre de 2019, publicant-se al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, sense que es presentin al·legacions al mateix.
8. En data 27 de novembre de 2020 l’Ajuntament de l’Aldea rep l’informe de l’Òrgan
Tècnic Ambiental Comarcal (registre general d’entrada núm. 2019/4546).
FONAMENTS DE DRET
L’article 45.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, estableix que a la vista de l’al·legació efectuada al tràmit d’informació
pública, dels informes emesos i de l’avaluació de l’incidència ambiental o, si s’escau, del
que resultat de la declaració d’impacte ambiental, l’OTAC emet informe integrat i l’òrgan
competent municipal elabora la proposta de resolució provisional, amb els continguts
que es determinen a l’article 49 de l’esmentada Llei i també els que es puguin establir
per reglament.
De conformitat amb l’article 46.1 de la LPCAA, s’informarà a les parts interessades sobre
la proposta de resolució provisional, perquè en el termini màxim de 15 dies puguin
presentar les al·legacions, els documents i la justificacions que considerin oportunes.
Per tot això, a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
PRIMER. Atorgar la llicència ambiental a la UTE Baix Ebre i Montsià, per a l’activitat
industrial de neteja, que s’ha d’ubicar a la Ctra. N-235 (X: 298996.2;Y:4513711.5),
subjecte al compliment de les prescripcions tècniques que es deriven de l’informe emès
en data 27 de novembre de 2020 per part de l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal i que
transcrit literalment diu:
“ INFORME INTEGRAT RESPECTE ELS VECTORS AMBIENTALS DE L’ACTIVITAT
Ref. 0222019
1. DADES DE L’EXPEDIENT
Exp.
Activitat
09/2019
Activitat industrial de neteja
Coordenades
Emplaçament
X: 298996.2
Ctra. N-235
Y:4513711.5
Classificació
Annex II, codi 12.47

Titular
UTE BAIX EBRE I MONTSIA
Municipi
L’ALDEA
Descripció
Instal·lacions i activitats de neteja de
vehicles

2. ANTECEDENTS
En data 15 de juliol de 2019, l’Ajuntament de l’Aldea, tramet la documentació per a
l’emissió de l’informe de suficiència i idoneïtat de l’activitat abans esmentada.
L’Òrgan Tècnic Ambiental d’aquest Consell Comarcal, OTAC CCBE, en sessió duta a
terme el dia 17 de juliol de 2019, va efectuar l’anàlisi de la suficiència de la
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documentació tècnica presentada i va acordar la idoneïtat i suficiència per a l’obtenció
de la llicència ambiental.
En data 8 d’octubre de 2019, l’Ajuntament de l’Aldea aporta certificat de la informació
pública i veïnal en la qual ha estat exposat al taulell d’anuncis de l’ajuntament, durant
30 dies per a la formulació de les al·legacions pertinents.
3. FONAMENTS DE DRET
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
LPCAA, d’acord amb els articles 14 i 38, l’OTAC, com a òrgan tècnic encarregat de
dur a terme les funcions de verificació, avaluació i formulació dels informes tècnics
integrats dels projectes de les activitats sotmeses al règim d’intervenció ambiental
establert en aquells municipis de menys de 20.000 habitants i els municipis de menys
de 50.000 habitants i de més de 20.000 habitants que no disposin del corresponent
òrgan tècnic ambiental municipal competent.
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics
de sanejament (DOGC núm. 3894, de data 29/05/2003).
Reglament Comarcal d’abocament d’aigües residuals aprovat pel Consell Comarcal
del Baix Ebre, (BOP de Tarragona, núm. 113, de data 16/05/2015).
Llei 16/02 de protecció contra la contaminació acústica.
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei de
protecció contra la contaminació acústica.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21/07/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció
del medi nocturn.
Real Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats
potencialment contaminadores de l’atmosfera (CAPCA) i s’estableixen les disposicions
bàsiques per a la seva aplicació (BOE 25 de 29.01.2011).
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera (BOE
275, de 16.11.2007).
4.

ANÀLISI I VALORACIÓ

4.1. Declaració d’Impacte Ambiental
L’activitat tal com estableixen els articles 33.1 i 34 de la LPCAA no està sotmesa a
impacte ambiental.
4.2. Compatibilitat urbanística:
De conformitat amb la certificació de compatibilitat urbanística que ha emès
l’Ajuntament de Tortosa amb data 14/02/2019 l’activitat és compatible amb la
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classificació i qualificació del sòl on es vol ubicar l’activitat sempre que es compleixin
les condicions establertes en el citat document.
4.3. Gestió d’aigües residuals:
Seguint el procediment de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i control
Ambiental de les activitats, el CCBE ha informat amb caràcter preceptiu de l’activitat
esmentada, en relació al vector aigües residuals.
En data 25 de novembre de 2019, l’àrea de sanejament del CCBE, ha emès informe
favorable pel que fa a l’abocament de les aigües residuals a la xarxa municipal de
clavegueram generades per l’activitat UTE BAIX EBRE-MONTSIÀ, situada a la Ctra.
N-235, 78 de l’Aldea,
S’avalua la documentació tècnica en relació a l’activitat d’un rentador de vehicles i, en
allò que fa referència a la gestió de les aigües residuals, es considera el següent:
Volum abastat
(m3/dia) (m3/any)

2.727

Procedència

Usos

Xarxa d’abastament
municipal

- rentat vehicles recollida residus
- neteja instal·lacions
- serveis sanitaris i usos domèstics

•Dades de l’abastament:
Focus
núm.
1

Descripció
procedència aigües
residuals
-Aigües sanitàries i usos
domèstics (10 %)
-Aigües rentat camions
(90%)

Tractament

UTM
a xarxa

Destí
abocament

UTMX:
299.020

EDAR
l’Aldea

-Cap
-Físico-químic
-Separador
hicdrocarburs

Cabal
(m3/any
)
2.727
(*)

UTMY:
4.513.660

-Aigües zona
subministrament gasoil
(neteges o susceptibles
d’estar contaminades)

5. Descripció generació de les aigües residuals i el punt/s abocament
(*) S’estima abocar aproximadament el cabal consumit més les aigües pluvials susceptible
d’estar contaminades.

6. D’acord les dades aportades s’estima abocar un total de 2.727 m3 que,
depenent de la seva tipologia (rentat vehicles o pluvials contaminades) seran
conduïdes fins al seu tractament previ, anterior a l’arqueta final de presa de
mostres.
7. Les aigües pluvials són conduïdes separadament de les residuals per ser
filtrades mitjançant drenatge al sòl.
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1. MESURES EN RELACIÓ AMB LA GESTIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS
Autorització
S’autoritza l’abocament d’aigües residuals procedents del rentat de camions,
les susceptibles d’estar contaminades i les sanitàries, assimilables a
domèstiques, a la xarxa municipal de clavegueram.
L’Administració actuant competent de l’abocament de l’establiment és el
Consell Comarcal del Baix Ebre, aquest fixa els límits i les condicions de
control de l’abocament que es detallen a continuació:
Condicions particulars
1. L’abocament haurà de complir en tot moment el que disposa
Reglament Guia de l’ús i els Abocaments d’Aigües Residuals
Clavegueram publicat al BOP de 13/11/96 i el Decret 130/2003, de
de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis Públics
Sanejament, i amb els següents
paràmetres amb caràcter global:
Paràmetres
Cabal anual mitjà (estimat per l’empresa)

el
al
13
de

Valor límit
2.727 m3

Cabal anual màxim (estimat per l’empresa) 3.000 m3
Matèries en suspensió (mg/l)
750
DBO5 (mg/I O2)
DQOnd (mg/I O2)
Matèries inhibidores (Equitox)

750
1.500
25

pH (interval)

6-10

Conductivitat (mS/cm)
Detergents aniònics (mg/l)

6.000

Clorurs (mg/l Cl-)
Fòsfor total (mg/l P)

2.500

Hidrocarburs (mg/l)

25

Nitrogen orgànic i amoniacal (mg/l)

90

6
50

2. Aquests valors límit no emparen l’abocament d’altres substàncies diferents de
les assenyalades explícitament en aquesta condició, llevat que estiguin
presents a les aigües de manera natural, especialment de les anomenades
substàncies perilloses (Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003,
de 23 de maig).
3. En relació amb l’autocontrol, en el punt d’abocament final, és necessari que
l’empresa realitzi de forma bianual, per un laboratori homologat per l’ACA, una
anàlisi d’aquells paràmetres que puguin aparèixer en el seu efluent, que
es troben especificats en la condició particular 1. Els paràmetres i els
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resultats analitzats, hauran de fer-se constar en un llibre de registre a
disposició del personal inspector. Així mateix, els resultats obtinguts hauran
de fer-se arribar a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix EbreDepartament de sanejament.
4. Si amb les anàlisis obtingudes durant l’autocontrol l’interessat comprovés que
l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d’adoptar les mesures
complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.
5. Els fangs i els residus generats en les instal·lacions han de ser gestionats
d’acord el que es regula a la normativa sectorial, presentant els fulls de
seguiment i acceptació corresponents. En cap cas s’abocaran a la xarxa de
clavegueram ni han d’afectar ni suposar cap risc al sistema final de
sanejament.
6. Totes les aigües pluvials “netes”, les interceptades per les cobertes de totes les
edificacions i les d’escolament superficial, en cap cas s’abocaran a la xarxa
municipal de clavegueram. En cas d’existir, han de ser conduïdes fins a la
xarxa separativa, i si no fins a la via pública o a la llera més pròxima.
7. Les condicions d’abocament especificades pel CCBE s’hauran de
comprovar als controls inicials i periòdics preceptius.
8. Es comunica a l’empresa que el seu abocament es realitza a la xarxa de
clavegueram públic que condueix les seves aigües a l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals (EDAR) de l’Aldea.
9. L’abocament de l’establiment serà efectiu sempre i quan es disposi del
permís de connexió a la xarxa municipal de clavegueram concedit per
l’Ajuntament de l’Aldea.
Condicions generals
1. El titular de la llicència ha de disposar d’una arqueta de registre pròpia de
l’activitat i de fàcil accés que permeti l’aforament i la presa de mostres
periòdicament.
2. El termini màxim de vigència de les determinacions i condicions ambientals,
en relació a l’abocament d’aigües residuals, serà de vuit anys renovables
successivament a partir de la notificació de la resolució de la llicència
ambiental des de l’Ajuntament a l’interessat, sempre que es compleixin les
normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment.
3. L’empresa haurà de disposar d’un Pla d’Emergència d’acord amb la
legislació sectorial aplicable.

CONSELL COMARCAL

fax
977.70.59.46

EMPRESA
EXPLOTADORA

977.51.01.86

email
sfornos@copate.cat
marques@copate.cat
HVillagrasaL@fcc.es
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4. Qualsevol abocament accidental, que pugui afectar el bon funcionament de
l’abocament i en conseqüència un risc per al medi receptor, s’haurà de posar
en coneixement del CCBE. És responsabilitat de l’empresa garantir les
mesures de seguretat adients i prendre les mesures correctores o
modificacions i millores que es considerin necessàries per evitar
l’abocament a la xarxa de clavegueram.
5. Advertir a l’activitat que en cas de no complir amb les condicions fixades en
els apartats anteriors, l’autorització podrà ser revocada.
6. L’abocament objecte d’aquest informe preceptiu restarà inscrit al cens de la
comarca del Baix Ebre.
4.4 Mesures en relació amb els residus
1. l’activitat ha de gestionar els residus que generi l’activitat d’acord amb les
prescripcions tècniques establertes en el decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre
procediments de gestió de residus, pel que fa a tramitar les fitxes
d’acceptació e els fulls de seguiment.
2. En cas de generar residus perillosos, aquests s’han d’emmagatzemar sota
cobert.
3. Els residus líquids generats s’han d’emmagatzemar en una zona pavimentada,
amb un sistema de recollida per als possibles vessaments.
4. L’activitat ha de disposar d’un registre dels residus generats, d’acord amb
l’article 5.2 del Decret 93/1999, de 6 d’abril.
4.5 Contaminació atmosfèrica:
Aquesta activitat no disposa de cap focus emissor a l’atmosfera, no obstant això,
l’activitat ha de complir amb la normativa vigent, específicament:
•

Real Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats
potencialment contaminadores de l’atmosfera (CAPCA).

•

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de
l’atmosfera.

4.6 Contaminació lumínica:
L’activitat ha de complir el que s’estableix en la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i al Reial Decret
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència energètica
en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques
complementàries, així com qualsevol altra normativa d’aplicació.
4.7 Sorolls, vibracions i escalfors:
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Tota la maquinària i els equips instal·lats hauran de complir la Llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica, el Decret 176/2009, pel que
s’aprova el seu Reglament, així com qualsevol altra normativa d’aplicació.
L’activitat, en tot moment ha de complir amb els valor límit d’immissió a l’ambient
exterior i els valor límit d’immissió a l’ambient interior.
4.8 Revisió del permís ambiental
D’acord amb el que estableix l’art. 62.2 de la Llei 20/2009, les llicències ambientals de
les activitats estan subjectes a les revisions periòdiques que determina la legislació
sectorial en matèria d’aigua, aire o residus.
5.CONTROLS DE L’ESTABLIMENT
5.1. Control Inicial
D’acord amb el que disposa als articles 68, 69 i 70 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats, al moment de la posada en marxa de
les instal·lacions i inici de l’activitat, l’establiment haurà de realitzar un control inicial per
una entitat col·laboradora de l’Administració Ambiental.
5.2. Control periòdic
L’acció del control medi ambiental d’aquesta activitat se sotmetrà a les disposicions
previstes en els articles 71 i 72 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats.
a) Cada sis anys haurà de realitzar un control periòdic, que garanteixi la seva
adequació als condicionants fixats a la llicència.
b) Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de
l’Administració degudament acreditada, llevat que, per a les activitats dels
annexos II i IV, en la llicència ambiental o sectorial l’Ajuntament encomani els
controls periòdics als serveis tècnics municipals, d’acord amb les ordenances
municipals.
c) Les llicències ambientals estaran subjectes a les renovacions periòdiques que
en el seu cas determini la legislació en matèria d’aigua, aire, o residus, sens
perjudici de la revisió d’ofici d’acord als supòsits recollits a l’article 62.4 de la Llei
20/2009, del 4 de desembre, del prevenció i control ambiental de les activitats.
d) Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les
determinacions fixades en la llicència ambiental.”
CONCLUSIONS
Per tot el que s’ha exposat, s’emet informe integrat ambiental perquè s’integri a la
llicència ambiental.
S’haurà de tenir en compte que segons l’article 38.4 de la Llei 20/2009 del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’informe del Consell
Comarcal és vinculant tant si és desfavorable com si proposa mesures correctores.”
SEGON.- Notificar aquesta proposta de resolució provisional als interessats i a l’OTAC
del Baix Ebre, perquè en el termini de 15 dies, formulin les al·legacions que considerin
oportunes.”
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

14

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD ALINEACIONS I RASANTS DE L’AV. CATALUNYA,
175. INTERESSADA: A. C. C. NÚM. EXP. 2020/226.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldessa Accidental:
“Vist l’aixecament topogràfic emès pel topògraf Hèctor Sancho Queral, col·legiat nº 847
i verificat per Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en
funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, per tal de donar compliment a
la Normativa vigent.
Vist que l’adopció d’aquest acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019, es proposen els següents ACORDS:
PRIMER.- Concedir a la Sra. A. C. C., l’alineació sol·licitada a l’Avinguda Catalunya
número XXX, en els termes que consten en el document gràfic de definició d’alineació,
que consta incorporada a l’expedient, amb data febrer de 2020 i que s’annexa a la
present proposta.
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2. Alcaldia
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PELS
ESTANDS DE LA FIRA DE L’ARRÒS I COMERÇ 2020 (EXP. 2020/184)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldessa Accidental:
“L’Ajuntament de l’Aldea té previst realitzar la Fira de l’Arròs i del Comerç durant els dies
17, 18 i 19 d’abril de 2020, per a la qual precisa posar a disposició dels participants uns
estands per a l’exposició del 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 concorri cap de les circumstàncies previstes a l’art. 20.11b) 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.
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Atès que per acord de Ple de data 27 de juny de 2019 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,
PRIMER. Aprovar el següent llistat de preus públics pel lloguer d’estands en la propera
Fira de l’Arròs i del Comerç de l’Aldea 2020:
- Preu d’un estand de 3x4 metres : 100€
- Aplicar un descompte del 60% a les empreses i comerços de l’Aldea
- Preu d’un estand a les entitats o associacions locals: 20€
SEGON. Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció i a la Regidoria
d’Acció Comercial de l’Ajuntament de l’Aldea.
TERCER. Publicar aquests preus al BOP de Tarragona.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I EL PATRONAT DE L’ERMITA DE LA MARE
DE DÉU DE L’ALDEA DESTINADA A FINANÇAR LES DESPESES DE
MANTENIMENT DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC DE L’ERMITA DE
L’ALDEA, AIXÍ COM ALTRES ACTIVITATS QUE DESPLEGUI EL PATRONAT DE
CARÀCTER LÚDIC-SOCIAL DURANT L’ANY 2020. EXP. 2020/187.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldessa Accidental:
“L’Ajuntament de l’Aldea està disposat a col·laborar econòmicament amb el Patronat de
l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea per tal que aquesta entitat pugui mantenir el
patrimoni històric-arquitectònic de l’Ermita de l’Aldea, així com altres activitats de
caràcter lúdic-social.
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 2020 figura l’aplicació 231/48000, on es preveu la
concessió d’una subvenció per import de 3.800,00 € al Patronat de l’Ermita de la Mare
de Déu de l’Aldea i, donat que en les bases d’execució del pressupost municipal també
es contempla aquesta subvenció en el punt 5.1 de la Base 34.
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. 2019/216, de 18
de juny.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
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1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i el Patronat de
l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea destinada a finançar les despeses de manteniment
del patrimoni històric-arquitectònic de l’Ermita de l’Aldea, així com altres activitats que
desplegui el Patronat de caràcter lúdic-social durant l’any 2020, pel qual es regula la
concessió directa d’una subvenció per import de 3.800,00 € 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 al Patronat de l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea i traslladarlo 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.
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I LA SOCIETAT CULTURAL RECREATIVA
UNIÓ ALDEANA DESTINADA AL FOMENT DE LA CULTURA AL MUNICIPI DURANT
L’ANY 2020. EXP.: 2020/189.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldessa Accidental:
“L’Ajuntament de l’Aldea està disposat a col·laborar econòmicament amb la Societat
Cultural Recreativa Unió Aldeana ajudant-la econòmicament per tal que aquesta entitat
pugui portar a terme els diversos actes culturals i les jornades culturals d’aquest any
2020.
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 2020 figura l’aplicació 334/48012, on es preveu la
concessió d’una subvenció per import de 1.500,00 € a la Societat Cultural Recreativa
Unió Aldeana i, donat que en les bases d’execució del pressupost municipal també es
contempla aquesta subvenció en el punt 5.1 de la Base 34.
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. 2019/216, de 18
de juny.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Societat Cultural
Recreativa Unió Aldeana destinada al foment de la cultura al municipi amb la realització
de diversos actes culturals i jornades culturals per a l’any 2020, pel qual es regula la
concessió directa d’una subvenció per import de 1.500,00 € en els termes que consta
incorporat a l’expedient.
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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 Societat Cultural Recreativa Unió 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.
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DELS MEMBRES QUE INTEGREN
LA COMISSIÓ DE BOUS 2020, NÚM. EXP. 2020/181.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Tradicions:
“D’acord amb el previst a l’art. 6.1.I) de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de
les festes tradicionals amb bous, per a l’obtenció d’una autorització d’un espectacle
tradicional amb bous, és necessari que l’entitat organitzadora de la festa nomeni una
comissió local, denominada comissió de bous, formada com a mínim, per cinc
afeccionats qualificats, identificats amb al nom, cognoms i document nacional d’identitat,
d’entre altra documentació contemplada en l’esmentat art. 6.
L’art 5 de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, estableix que per a poder celebrar una festa
tradicional amb bous d’acord amb aquesta llei, s’ha d’obtenir prèviament l’autorització
de la delegació territorial del govern corresponent.
Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Nomenar com a membres de la comissió de bous per a l’any 2020 els senyors
següents:
MARCOS MURIA MALDONADO
XAVIER GILABERT BERTOMEU
JORDI VAZQUEZ GALLART
ADRIÀ VAZQUEZ GALLART
PAU MECA CERVELLERA
MARC MURIA LOPEZ
JOSEP SANZ GALLEGO
SERGI LINEROS BERTOMEU
ALBERT GILABERT BAIXAULI
XAVIER CODORNIU FIGUERAS
QUIM VIVAS PERANSI

- DNI ***3364**
- DNI ***3614**
- DNI ***2629**
- DNI ***2446**
- DNI ***6507**
- DNI ***7803**
- DNI ***3832**
- DNI ***3651**
- DNI ***6167**
- DNI ***2032**
- DNI ***7567**

SEGON. Notificar aquest acord a les persones designades com a membres de la
Comissió de Bous de l’Aldea, 2020.
TERCER. Traslladar aquest acord als serveis municipals corresponents a efectes de
tramitar l’oportuna autorització administrativa.
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Es deixa constància de que la Regidora Sra. Irene Negre Estorach, ha sortit de la sala
per estar afectada per una causa d’abstenció en dit expedient, no intervenint en la
deliberació i votació d’aquest punt. No obstant, finalitzada la votació d’aquest punt
s’incorpora novament a la sessió, participant en el debat i votació de la resta de punts
integrants en l’ordre del dia.”
S’APROVA la proposta amb el vot favorable del Regidors Josep Franch Pellisé i José
Caballé Estorach.
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VERGE DE
L’ALDEA DESTINADA A FINANÇAR LES DESPESES DELS ACTES FESTIUS DEL
BARRI DE L’ESTACIÓ, EN HONOR AL PATRÓ SANT RAMON NONAT, DURANT
L’ANY 2020. EXP. 2020/200.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldessa Accidental:
“L’Ajuntament de l’Aldea està disposat a col·laborar econòmicament amb l’Associació
de veïns Verge de l’Aldea per tal que aquesta entitat pugui finançar les despeses dels
actes festius del barri de l’Estació, en honor al patró Sant Ramon Nonat, durant l’any
2020.
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 2020 figura l’aplicació 338/48013, on es preveu la
concessió d’una subvenció per import de 1.300,00 € a l’Associació de veïns Verge de
l’Aldea i, donat que en les bases d’execució del pressupost municipal també es
contempla aquesta subvenció en el punt 5.1 de la Base 34.
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. 2019/216, de 18
de juny.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’Associació de
veïns Verge de l’Aldea destinada a finançar les despeses dels actes festius del barri de
l’Estació, en honor al patró Sant Ramon Nonat, durant l’any 2020, pel qual es regula la
concessió directa d’una subvenció per import de 1.300,00 € 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 l’Associació de veïns Verge de l’Aldea i traslladar-lo al servei
municipal d’intervenció.
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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.
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA
D’ESCOMBRARIES I EMISSIÓ NOVES LIQUIDACIONS (EXP. 2020/208).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldessa Accidental:
“Vista la petició de data 30 de gener de 2020 registre general d’entrada núm. 2020/435
presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos Locals,
del concepte de taxes i preus públics agrupats, a nom de S. V. B. comunicant que
aquest objecte tributari manté una titularitat errònia.
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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. 2019/216 de 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de S. V. B., del concepte de taxes i preus
públics agrupats, núm. fix T1900 i amb claus de cobrament 431841002017010001490 i
431841002018010001490, corresponent a la taxa d’escombraries de l’immoble ubicat a
la Raval de Sant Ramon, X (Camí de les Escoles, bústia X).
2n.- Procedir a emetre noves liquidacions pels exercicis de 2017 i 2018 nom de M. C.
R. V., amb DOI ***9636** i domicili al carrer CL RAVAL DE SANT RAMON, X del
municipi de L'ALDEA.
3r.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, a l’interessat i als serveis
municipals adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA
D’ESCOMBRARIES (EXP. 2020/209).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldessa Accidental:
“Vista la petició de data 17 de gener de 2020 registre general d’entrada núm. 2020/252
presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos Locals,
del concepte de taxes i preus públics agrupats, a nom de J. C. P. comunicant que aquest
objecte tributari manté una titularitat errònia.
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol
de 2005.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de J. C. P. del concepte taxes i preus
públics agrupats, núm. fix T434, i amb clau/s de cobrament 431841002008010000326,
431841002009010000326,431841002010010000326,431841002011010000326,43184
1002012010000326,
431841002013010000326,431841002014010000326,431841002015010000326
i
431841002016010000326, de l’immoble ubicat a l’Avinguda Catalunya XXX P3 B.
2n.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, a l’interessat i als serveis
municipals adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ D’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ D’OBRA I DE LA TAXA URBANÍSTICA (EXP.
2019/1200).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldessa Accidental:
“Vista la petició del Sr. M. C. C. amb registre d’entrada núm. 2020/853 de data 3 de març
de 2020, on es posa de manifest que ha rebut una carta de pagament tramesa per BASE
Gestió d’Ingressos Locals, pel concepte de taxa urbanística i Impost sobre construcció i
instal·lació d’obra amb clau de cobrament 43-184-540-2020-03-5 i 43-184-510-2020-036, respectivament, que s’haurien d’anul·lar.
El Sr. M. C. C. manifesta que el subjecte passiu d’aquesta taxa i impost no és ell,
afirmant que no té cap expedient urbanístic tramitant-se en aquest Ajuntament.
Atès que s’ha comprovat que no hi ha cap expedient urbanístic iniciat o en tràmit al seu
nom i s’ha detectat un error material en la liquidació pel concepte de taxa urbanística i
l’Impost sobre construcció i instal·lació d’obra.
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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 el previst a l’article 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, que preveu que les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment d’ofici, o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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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. 2019/216 de 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Donar de baixa el rebut emès a nom de M. C.C., pel concepte de taxa urbanística i
amb clau de cobrament 43-184-540-2020-03-5 que ascendeix a l’import de 2.155,06€
corresponent a l’expedient urbanístic 2019/1200.
2n.- Donar de baixa el rebut emès a nom de M. C. C., pel concepte d’Impost sobre
construcció i instal·lació d’obra i amb clau de cobrament 43-184-510-2020-03-6 que
ascendeix a l’import de 6.465,18€ corresponent a l’expedient urbanístic 2019/1200.
3r.-Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, a l’interessat i als serveis
municipals adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.9.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ
DE LES DATES DEL CALENDARI FISCAL REFERENT A L’IMPOST DE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA PER A L’EXERCICI 2020 (EXP. 2020/212).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldessa Accidental:
“La Junta de Govern Local celebrada en data 19 de desembre de 2019, va aprovar el
calendari fiscal per a l’exercici 2020, quedant aprovat de la següent manera:
600 - IMP.VEHICLES TRAC. ME

Anual 1

30/03/2020 - 29/05/2020

Atès que l’Ajuntament de l’Aldea té delegat a BASE Gestió d’Ingressos de la Diputació
de Tarragona, la gestió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre Béns
Immobles, l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica, així com la recaptació de
determinades taxes municipals.
Vist que per part de BASE Gestió d’Ingressos s’ha proposat un calendari fiscal per a
l’exercici 2020 respecte els tributs indicats anteriorment, que són de venciment periòdic.
Atès el previst a l’article 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, que preveu que les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment d’ofici, o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències conferides per l’Alcalde mitjançant el Decret 2019/216 de
data 18 de juny.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar el calendari fiscal IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
per a l’exercici 2020 de la següent manera:
600 - IMP.VEHICLES TRAC. ME

Anual 1

27/03/2020 - 29/05/2020
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Segon.- Notificar aquest acord a BASE Gestió d’Ingressos i als serveis municipals
adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.10.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA
D’ESCOMBRARIES I EMISSIÓ NOVA LIQUIDACIÓ (EXP. 2020/215).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldessa Accidental:
“Vista la petició de data 3 de març de 2020 registre general d’entrada núm. 2020/852
presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos Locals,
del concepte de taxes i preus públics agrupats, a nom de J. G. C. comunicant que
aquest objecte tributari manté una titularitat errònia.
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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. 2019/216 de 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de J. G. C. del concepte taxes i preus
públics agrupats, núm. fix T871 i amb claus de cobrament
43184100201701000055867,
43184100201801000055894
i
431841002019010000055824.
2n.- Emetre noves liquidacions per als exercicis 2017, 2018 i 2019 i modificar les dades
censals per a propers padrons, a nom de M. J. B. B., amb DNI ***0134** i domicili a
l’Avinguda Generalitat, XX del municipi de l’Aldea.
3r.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, a l’interessat i als serveis
municipals adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.11.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE
MENOR RELATIU ALS HONORARIS PER L’ELABORACIÓ DE DUES
MODELITZACIONS I SIMULACIONS HIDRÀULIQUES DEL BARRANC DELS
PIXADORS A L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2020/214.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural:
“Fets
1. Justificada la necessitat de contractar els honoraris per l’elaboració de dues
modelitzacions i simulacions hidràuliques del Barranc dels Pixadors a l’Aldea.
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2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil INVALL, SA registrat en
data 28 de febrer de 2020 amb núm. RE 2020/819.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments jurídics
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat
per la LCSP.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Part dispositiva
PRIMER. Executar el contracte menor de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles
de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents
condicions:
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
- Codi CPV: 71356000-8
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach
- El preu del contracte es fixa en 10.400 €, i 2.184 € d'IVA.
- No es preveu la revisió de preus del contracte.
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 12.584 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 10.400 €, pressupost net, i 2.184 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 459/22706 del pressupost
vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de
conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea
d’Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
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SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.12.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D'UN GUAL A
L'AVINGUDA CATALUNYA XX. INTERESSADA: P. S. B.: NÚM. EXP.: 2020/219.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural:
“Vista la petició presentada en data 6 de febrer de 2020 RE 2020/521 per part de la Sra.
P. S. B. en la que sol·licita la concessió d’un gual a l’Avinguda Catalunya del municipi a
l’alçada del núm. XX.
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part de la Guàrdia Municipal
mitjançant informe de data 12 de febrer de 2020, el qual posa de manifest que no hi ha
cap impediment en instal·lar un gual en aquest tram de carrer.
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i
inspecció dels ingressos municipals de dret públic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest
ACORD,
1.- Concedir a la Sra. Pilar Sabaté Bertomeu llicència de gual a la vorera emplaçada a
l’Avinguda Catalunya núm. 72 de L’Aldea.
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període
2020 i següents, segons el següent detall:
Nom
Cognoms

Situació

Número de
gual

Mida gual

P. S. B.

Av. Catalunya
XX

116

Gual sense baden de
2,96 metres x 30 €/ml =
88,80 € anuals

TOTAL
GUAL
88,80 €

3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 116.
4.- Traslladar aquest acord a la Guàrdia Municipal així com a Base-Gestió d’Ingressos
per tal que es liquidi la taxa de gual que es de 88,80 € a la Sra. P. S. B. amb DNI núm.:
***8205**.
5.- Notificar el present acord a l’interessat.”
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
“SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS PER A L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA” (NÚM. EXP.: 2020/179)
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural:
“ANTECEDENTS
Atès que en data 4 de març, s’incoa l’expedient per a la contractació de “Servei de neteja
d’edificis municipals per a l’Ajuntament de l’Aldea”.
Vist que s’ha justificat la necessitat i idoneïtat del contracte per part de la Regidoria
d’Acció Urbana.
Vist l’informe de la Intervenció municipal sobre el percentatge que suposa la contractació
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist l’informe de Secretaria en que es detalla que, d’acord amb les característiques del
subministrament, es considera el procediment més adequat per a la seva adjudicació el
procediment obert, amb diferents criteris d’adjudicació, i subjecte a regulació
harmonitzada.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord de
data 27 de juny de 2019.
FONAMENTS JURÍDICS
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
En conseqüència, proposo l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, amb
diferents criteris d’adjudicació, i subjecte a regulació harmonitzada per al “Servei de
neteja d’edificis municipals per a l’Ajuntament de l’Aldea”.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 70.666,66€ IVA inclòs, la despesa que per a aquest
Ajuntament representa la contractació referida per a l’any 2020, amb càrrec a la partida
pressupostària 920/22700 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest
Ajuntament.
TERCER. Preveure als pressupostos de l’any 2021 i successius anys de durada i
possible pròrroga del contracte, la partida pressupostària corresponent per a finançar el
contracte esmentat.
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QUART. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars que ha de regir el contracte “Servei de neteja dels
edificis municipals per a l’Ajuntament de l’Aldea”.
CINQUÈ. Publicar al Perfil del contractant i al Diari Oficial de la Unió Europea l’anunci
de licitació, perquè durant el termini de trenta cinc dies naturals, comptats a partir del
dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es presentin les proposicions que
es considerin pertinents.
SISÈ. Notificar el present acord a la Intervenció municipal.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
3. PROPOSTES URGENTS.
No hi ha propostes urgents.
L’Alcaldessa Accidental aixeca la sessió a les 13:35 hores del dia 5 de març de
2020, de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 27 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcaldessa Accidental

El Secretari Accidental

Irene Negre Estorach

Joan Rallo Ventura
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