ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 6/2019
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 7 DE MARÇ
DE 2019.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 7 de març de 2019
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 7 de març de 2019, es reuneixen a la Sala
de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en els
termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, que
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària Accidental.
ASSISTENTS
Presideix
Alcalde
Sr. Daniel Andreu i Falcó
Vocals
Sr. Simón Falcó i Moreso
Sra. Natividad Bernal i Bermudez
Secretària Accidental
Estefania Curto i Zapater
No Assisteix
Sr. Albert Borràs i Tafalla
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació:
1. APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE
DATA 22 DE FEBRER DE 2019 I A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 1 DE
MARÇ DE 2019.
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular
alguna observació als esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària del
dia 22 de febrer de 2019 i a la sessió extraordinària de data 1 de març de 2019, que els
hi van ser degudament lliurades. Al no fer-se cap observació, queden aprovades per
unanimitat els esborranys de referència.
2. PROPOSTES
2.1. Urbanisme
2.1.1.PROPOSTA
ACORD
SOBRE
SOL.LICITUD
D’AUTORITZACIÓ
D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS, EXP. 2018/1248, KOSWAN CLEAN S.L.
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
Vista la sol.licitud presentada en aquest Ajuntament en data 05-10-2018, RE número
2018/3556,
Vist l’informe del tècnic municipal de data 26-02-2019, el qual, transcrit literalment, diu:
“En relació a la sol·licitud de permís d’ abocament d’aigües residuals expedient
2018/1248 sol·licitada per en A. R. L., en representació de Koswan Clean S.L en Jordi
Gas Forès, en la seva qualitat d’arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea,
emet el següent,
INFORME:
1.- Situació
Aquesta activitat amb ubicació al Polígon Industrial Catalunya Sud (TM Tortosa), té
connexió a la xarxa de clavegueram municipal del Polígon Industrial Catalunya Sud,
parcel·la 26.9. competència i responsabilitat per tant, de l’Ajuntament de Tortosa.
2.- Connexió, traçat i conducció de les aigües
Pol. Ind. Catalunya Sud (TM Tortosa)
Pol. Ind. Mercaderies (TM L’ Aldea )
Xarxa clavegueram Aldea
EDAR l’Aldea
3.- Previsió aportació d’aigües residuals d’origen industrials
En la documentació adjunta no s’aporta cap informació sobre la qualitat i el volum
d’aigües previst a abocar, però del plànol aportat es dedueix que l’ activitat es d’ envasat
i emmagatzematge de productes químics per a neteja .
FONAMENTS DE DRET
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
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 guia de l’ús i els abocaments d’aigües residuals al clavegueram (BOP núm.
261, de data 13/11/1996
EXPOSICIÓ
El clavegueram públic al qual es fa referència condueix les aigües residuals urbanes fins
a la l’EDAR de l’Aldea, que és del tipus de fangs activats, així que aquesta EDAR està
preparada per tractar aigües residuals urbanes assimilables a domèstiques.
Aquest sistema de sanejament en alta està format per una estació depuradora d’aigües
residuals (EDAR) que aboca les seves aigües tractades a la Sèquia Sanitària amb medi
final d’abocament la Bassa de les Olles del Parc Natural del Delta de l’Ebre.
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Atès que es tracta d’un abocament industrial i que les aigües residuals es preveu
conduir-les a una estació depuradora d’aigües residuals urbanes, que actualment està
gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre que és l’ Ens Gestor per a l’ Explotació,
conservació i manteniment de les instal·lacions de sanejament en alta d’ aigües
residuals de L’ Aldea, l’Ajuntament de l’Aldea va sol·licitar el preceptiu informe al
COPATE per que es pronunciés sobre si aquesta EDAR pot assumir l’abocament d’un
sector industrial.
Segons consta a l’expedient RGE 2018/4185 en data 23/11/2018 en l’ informe la tècnica
del COPATE emet informe tècnic al respecte únicament sobre la capacitat de suportar
el cabal d’ abocament de l’EDAR de L’ Aldea. No fa referència a la no idoneïtat d’
abocament d’aigües residuals industrials a l’ EDAR (preparada per tractar aigües
residuals urbanes assimilables a domèstiques.)
La nova EDAR d’aigües residuals industrials de l’Aldea no està en funcionament i
tampoc a dia d’ avui recepcionada .
Per tot l’anteriorment adduït no se’ls pot donar el tràmit escaient i per tant no és pot
acceptar cap abocament”.
La nau està situada al Polígon Catalunya Sud del terme municipal de Tortosa és
responsabilitat i competència de l’ajuntament de Tortosa donar solució a l’ abocament.
CONCLUSIONS
En data 6 de febrer de 2019, es va emetre informe desfavorable pel tècnic que subscriu.
Per tal de flexibilitzar les conclusions de l’ informe anterior i amb l’ ànim de possibilitar la
connexió a la xarxa amb garanties suficients d’ abocament d’aigües residuals netes.
Atès que de la documentació aportada, no queda acreditat el tipus d’ abocament de
l’activitat de la nau d’ envasat i emmagatzematge de productes químics per neteja.
Atès que aquesta documentació ha esta aportada a l’ ajuntament de Tortosa ja que la
nau està situada al Polígon Catalunya Sud del terme municipal de Tortosa.
Atès que els serveis tècnics de l’ ajuntament de L’ Aldea no disposen de la documentació
suficient, indispensable i necessària preceptiva i vinculant per poder informar.
A judici del tècnic que subscriu es recomana deixar l’ expedient sobre la taula fins que
els serveis tècnics de l’ ajuntament de Tortosa ens facilitin informe tècnic amb les
mesures correctores adoptades en capçalera al seu terme Municipal, assenyalades pels
mateixos per tal de garantir que a la xarxa pública de clavegueram de l’EDAR de L’
Aldea només arribaran aigües residuals assimilables a domèstiques.
No obstant això, l’Òrgan competent amb el seu superior criteri resoldrà el que estimi
convenient.”
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Deixar l’ expedient sobre la taula fins que els serveis tècnics de l’ Ajuntament
de Tortosa ens facilitin informe tècnic amb les mesures correctores adoptades en
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capçalera al seu terme Municipal, assenyalades pels mateixos per tal de garantir que a
la xarxa pública de clavegueram de l’EDAR de L’ Aldea només arribaran aigües
residuals assimilables a domèstiques.
SEGON.-Notificar el present acord a l’Ajuntament de Tortosa, per tal d’emetre informe,
i a la part interessada.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES
MENORS. EXP. 2018/1193.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 14 de desembre de 2018
amb Registre general d'Entrada 2018/4513
EXP
2018/1193

NOM I
COGNOM
SINFINES
FACTORY
SL

SITUACIÓ
Polígon
Industrial de
Mercaderies, 4

TIPUS
OBRA
Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
103,10 €

TOTAL
FIANCES
150,00€

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis
tècnics municipals.
Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data
26/02/2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Concedir a SINFINES FACTORY SL la llicència necessària per a efectuar
les obres de construcció de caseta per emmagatzematge de gasos al Polígon Industrial
Estació de Mercaderies, 4 de l’Aldea, amb estricta subjecció a les condicions que figuren
a l’expedient.
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, la normativa de planejament
d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis tècnics, si
s’escau.
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Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat
de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la
llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació,
que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat
i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de
13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte
quan es dona alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU.
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament,
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir
les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova.
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular
de la llicència urbanística.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un
import total de 106,32€ 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
2.148,14 x 3,60 %
2.148,14 x1,20 %

IMPORTS
77,30 €
25,80 €
16,00 €

TOTAL

103,10 €

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
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Residus dificultat preveure volum
residus
Total Residus
Import mínim
Total fiança residus a dipositar

0,15

2.148,14

3,22 €
3,22 €
150,00
150,00 €

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

•

Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
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.

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.
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES
MENORS. EXP. 2019/69.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 21 de gener de 2019, amb
Registre general d'Entrada 2019/261.
EXP
2019/69

NOM I
COGNOM
I. P. C.

SITUACIÓ
RAV.
S.
RAMON, XXX

TIPUS
OBRA
MENOR

TOTAL
LIQUIDACIÓ
823,68 €

TOTAL
FIANCES
150,00 €

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis
tècnics municipals.
Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data
01-03-2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
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Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Concedir a I. P. C. la llicència necessària per a efectuar les obres de
renovació d’acabats interiors i modificació d’obertures de façana a la Raval Sant
Ramon, XXX, de l’Aldea, amb estricta subjecció a les condicions que figuren a
l’expedient.
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, la normativa de planejament
d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis tècnics, si
s’escau.
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat
de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la
llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació,
que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat
i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de
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 823,68 € amb el següent desglossament:
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CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
17.160,00 x 3,60 %
17.160,00 x 1,20 %

IMPORTS
617,76 €
205,92 €
16,00 €

TOTAL

823,68 €

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

%

PEM €

Quota a
pagar

0,15

17.160,00

25,74 €
25,74 €
150,00 €
150,00 €

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

Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2. Alcaldia
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE
MENOR PER EXECUTAR LES OBRES “REG ASFÀLTIC PLATAFORMA AL
PÀRQUING DEL CAP DE L’ALDEA”. NÚM. EXP.: 2019/131.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
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“Atès la necessitat d’asfaltar amb reg asfàltic el pàrquing del CAP de L’Aldea per tal de
donar un millor servei, s’ha procedit a sol·licitar ofertes a diverses empreses per realitzar
l’obra menor.
Atès que s’han presentat les ofertes que tot seguit es detallen:
- VENT I SOL 2010, S.L, mitjançant RGE 2019/434, de data 01/02/2019 i per un import
de 11.251,24 euros, sense IVA.
- PATRAN COSTA DAURADA, S.L, mitjançant RGE 2019/717, de data 25/02/2019 i
per un import de 11.403,00 euros, sense IVA.
- ARIGERMAR,S.L., mitjançant RGE 2019/712, de data 25/02/2019 i per un import de
11.500,00 euros, sense IVA.
Vist l’informe del tècnic municipal de data 1 de març de 2019, que conclou que l’oferta
més avantatjosa per a la realització de les obres anteriorment descrites és la presentada
per Obres Vent i Sol 2010 SL amb un import de 11.251,24 euros IVA exclòs.
En data 4 de març de 2019 s’ha emès un informe de secretaria-intervenció, en el qual
es fa constar que l’empresa Obres Vent i Sol 2010 SL, no resulta afectada per les
limitacions de l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre de Contractes del Sector
Públic, tot tenint en compte els informes núm. 41/2017 i 2/2017 de la Junta Consultiva
de Contractació Pública de l’Estat.
Atès que per l’import d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un contracte
menor d’obres, de conformitat amb el previst en els arts. 13 i 118 de la Llei 9/2017, de
9 de novembre, de contractes del sector públic.
Atès l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 172/62101 per
atendre les obligacions econòmiques derivades de la contractació projectada.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local, en base a les
delegacions conferides per l’Alcaldia en el Decret 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Adjudicar a l’empresa Obres Vent i Sol 2010 SL, el contracte menor d’obres
consistents en d’asfaltat amb reg asfàltic el pàrquing del CAP de L’Aldea, per un import
de 11.251,24 € (IVA exclòs), resultant un import total de 13.614,00 €.
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 172/62101.
3.- Notificar aquest acord a l’empresa Obres Vent i Sol 2010 SL, així com a la resta
d’empreses que han presentat oferta i traslladar-lo als serveis tècnics municipals així
com al servei d’intervenció de l’Ajuntament.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA BAIXA D'UN GUAL AL CARRER
CLAVELL XX AMB NÚM. XX. NÚM. EXP.: 2019/236.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
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“Vista la petició presentada en data 22 de febrer de 2019 RE 2019/705 per part de la
Sra. M. I. F. C. en la qual sol·licita la baixa del gual núm. XX situat al carrer Clavell núm.
XX de L’Aldea.
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest
ACORD,
1.- Declarar extingida la llicència per a gaudir de l’aprofitament especial de les voreres
per entrada de vehicles a l’entrada del carrer Clavell núm. XX baixos de L’Aldea.
2.- Donar de baixa del padró municipal de taxes el gual núm. XX situat al carrer Clavell
núm. XX de L’Aldea.
3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base.- Gestió
d’Ingressos, als efectes oportuns.
4.- Notificar el present acord a la interessada per tal que procedeixi a treure el gual del
lloc on està ubicat, i al servei municipal encarregat de la confecció d’aquest padró.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A L'APROVACIÓ D'UNA MEMÒRIA
TÉCNICA VALORADA PER A L'ARRANJAMENT DEL FERM DE L'AV. FRANCESC
ROBERT GRAUPERA DE L'ALDEA. NÚM. EXP.: 2019/237.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“A l’empara d’allò previst en els arts. 12.5, 34, 35 i apartat 6 de l’art. 37 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995,
de data 13 de juny, els serveis tècnics municipals han redactat una memòria tècnica
valorada d'arranjament del ferm de l’Av. Francesc Robert Graupera de L’Aldea, amb un
pressupost base de licitació de 27.660,88 € (IVA exclòs).
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i
valorar les obres i treballs que han de ser objecte de contractació i atès que dites obres
tenen el caràcter de conservació i manteniment.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Aprovar la memòria tècnica valorada d'arranjament del ferm de l’Av. Francesc
Robert Graupera de L’Aldea, amb un pressupost base de licitació de 27.660,88 € (IVA
exclòs), en els termes que consta incorporada a l’expedient.
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2n.- Publicar aquest acord al BOP de Tarragona, a la seu electrònica i al taulell d’anuncis
de l’Ajuntament per al seu coneixement general i traslladar aquest acord als serveis
tècnics municipals.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.4.- PROPOSTA BASES PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ AUXILIAR
ADMINSTRATIU/VA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA – CONCURS-OPOSICIÓ.
NÚM. EXP.: 2019/223.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Competència:
Identificació de l’expedient:
Fets
Per Decret de l’Alcaldia 2019-84 de 5 de març de 2019 es va resoldre l’existència de
necessitats urgents i inajornables per constituir una Borsa de treball de personal
funcionari interí, auxiliar administratiu/iva grup C2.
Aquest mateix Decret va iniciar l’expedient per seleccionar les persones que han de
formar part d’aquesta Borsa de treball.
Per part d’Intervenció s’ha emès informe favorable en relació amb l’existència de crèdit
adequat i suficient i amb el compliment de la normativa pressupostària general de
caràcter bàsic a efectes del compliment amb els límits màxims de l’increment retributiu.
Des de secretaria s'ha emès, en data 5 de març de 2019, l’informe corresponent i s’han
confeccionat les bases que han de regir la convocatòria.
FONAMENTS DE DRET
L’art. 21 LRBRL estableix que és competència de l’alcaldia aprovar les bases de les
proves per la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i
distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
PART DISPOSITIVA:
1r. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per constituir una Borsa de treball
de personal funcionari interí, auxiliar administratiu/iva grup C2,per cobrir, de forma
excepcional, necessitats urgents i inajornables de personal d'aquest grup professional,
que tindrà assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de
classificació.
2n. Convocar les proves selectives corresponents al procés per constituir la referida
Borsa de treball de personal d'aquest grup professional, funcionari interí.
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3r. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en la seu electrònica de
l’Ajuntament, al Portal de Transparència i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
i al DOGC.
4rt. Determinar que els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es publicaran
únicament en la seu electrònica de l’Ajuntament.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE
MENOR DE SUBMINISTRAMENT D'ÀRID RECICLAT. NÚM. 2019/218.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“En data 28 de febrer de 2019 amb R.E 2019/732 l’empresa CONTENIDORS BAIXMONT SL va presentar un pressupost per import de 13.708,52 euros (IVA exclòs) per al
subministrament d’àrid reciclat.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
la mercantil CONTENIDORS BAIX-MONT SL contractacions menors amb càrrec al
pressupost municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació
projectada ascendeixin a 15.000€, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la
Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en
relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
Atès que a l’aplicació pressupostària 1532/61910 hi ha consignació de crèdit suficient
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació.
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de
juliol.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de l’empresa CONTENIDORS BAIX-MONT SL del
contracte menor de subministrament d’àrid reciclat per un import de 13.708,52 euros
més 21% d’IVA, resultant un import total de 16.587,31 euros, segons pressupost
presentat en data 28 de febrer de 2019 amb R.E 2019/732.
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 16.587,31 euros en càrrec a l’aplicació
pressupostària 1532/61910.
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.6.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE
MENOR DE SUBMINISTRAMENT D'ÀRID RECICLAT. NÚM. 2019/219.
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Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“En data 28 de febrer de 2019 amb R.E 2019/726 l’empresa FORNOS CONTENIDORS
S.L va presentar un pressupost per import de 13.708,52 euros (IVA exclòs) per al
subministrament d’àrid reciclat.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
la mercantil FORNOS CONTENIDORS S.L contractacions menors amb càrrec al
pressupost municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació
projectada ascendeixin a 15.000€, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la
Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en
relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
Atès que a l’aplicació pressupostària 1532/61910 hi ha consignació de crèdit suficient
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació.
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de
juliol.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de l’empresa FORNOS CONTENIDORS S.L del
contracte menor de subministrament d’àrid reciclat per un import de 13.708,52 euros
més 21% d’IVA, resultant un import total de 16.587,31 euros, segons pressupost
presentat en data 28 de febrer de 2019 amb R.E 2019/726.
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 16.587,31 euros en càrrec a l’aplicació
pressupostària 1532/61910.
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.

2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE GESTORIA I ASSESSORIA LABORAL I FISCAL.
CONTRACTE MENOR. NÚM. EXP.: 2019/240.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“El proper 1 d’abril de 2019 finalitza la vigència de la contractació de serveis de gestoria
i assessoria laboral i fiscal, la qual resulta necessària per a l’adequada gestió dels
recursos humans de l’Ajuntament.
Atès que resulta necessari efectuar una nova contracció d’aquest servei s’ha elaborat
un plec de condicions que ha de regir el desenvolupament d’aquest servei, mitjançant la
figura del contracte menor prevista a l’art. 118 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
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Públic, i atenent al fet que el valor estimat d’aquest contracte no supera l’import de
15.000 euros.
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.
47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD,
1. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació de serveis d’assessorament i assistència
a l’Ajuntament de l’Aldea en matèria laboral i fiscal, mitjançant contractació menor.
2. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir
el contracte de serveis d’assessorament i assistència a l’Ajuntament de l’Aldea en
matèria laboral i fiscal amb un valor estimat de 8.262,00 euros, IVA exclòs, en els termes
que consten incorporats a l’expedient.
3. Procedir a la sol·licitud d’ofertes.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
3. PROPOSTES URGENTS.
Arribat a aquest punt el Regidor de Governació informa que es necessita adquirir una
motocicleta elèctrica per tal de poder servei de vigilància més eficient a les zones rurals
i és convenint aprovar urgent el contracte menor amb l’empresa adjudicatària, per això
proposa aprovar la urgència d’aquest punt i incorporar-lo a l’ordre del dia de la sessió.
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la
qual és la que seguidament es transcriu.
“3.1.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE
MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT EN MODALITAT LLOGUER D'UNA
MOTOCICLETA ELÈCTRICA. NÚM. EXP.: 2019/214.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 26 de febrer de 2019 amb R.E 2019/760 en JORDI LÀZARO LLAÓ va presentar
un pressupost per import de 3.364,08 € IVA exclòs anual amb una durada de 4 anys per
al subministrament modalitat lloguer per al subministrament d’una motocicleta marca
VOLTA per al cos de Guàrdia Municipal.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
JORDI LÀZARO LLAÓ contractacions menors amb càrrec al pressupost municipal 2019,
que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada ascendeixin a
15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta Consultiva de
Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació a l’art. 118.3
de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
Atès que a l’aplicació pressupostària 132/20402 hi ha consignació de crèdit suficient per
atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació.
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Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de
juliol.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de JORDI LÀZARO LLAÓ del contracte menor de
subministrament modalitat lloguer per al subministrament d’8una motocicleta marca
VOLTA per al cos de Guaria Municipal per un import de 3.364,08 € IVA exclòs anual
amb una durada de 4 anys més 21% d’IVA, resultant un import total de 4.070,54 euros
anuals, segons pressupost presentat en data 26 de febrer de 2019 amb R.E 2019/760.
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 4.070,54 euros anuals en càrrec a l’aplicació
pressupostària 132/20402.
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’adjudicatari.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
En aquest punt el Regidor de Governació informa que l’Av. Francesc Robert Graupera
és troba en molt mal estat i és convenint aprovar urgent el contracte menor amb
l’empresa adjudicatària, per això proposa aprovar la urgència d’aquest punt i incorporarlo a l’ordre del dia de la sessió.
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la
qual és la que seguidament es transcriu.
“3.2.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE
MENOR PER EXECUTAR LES OBRES D'ARRANJAMENT DEL FERM DE L'AV.
FRANCESC ROBERT GRAUPERA DE L'ALDEA. NÚM. EXP.: 2019/238.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de L’Aldea han redactat la memòria valorada per a
realitzar les obres d'arranjament del ferm de l’Avinguda Francesc Robert Graupera de
L’Aldea, quin pressupost d’execució es contempla en 27.660,88 € (IVA exclòs).
Atès que l’Ajuntament ha sol·licitat pressupost a diferents empreses, atenent la memòria
tècnica, i la qual no s’ha modificat, les ofertes presentades són les següents:
- VENT I SOL 2010, S.L, mitjançant RGE 2019/825, de data 04/03/2019 i per un import de
26.950,05 euros, sense IVA.
- PATRAN COSTA DAURADA, S.L, mitjançant RGE 2019/822, de data 04/03/2019 i per
un import de 25.995,15 euros, sense IVA.
- ARIGERMAR,S.L., mitjançant RGE 2019/823, de data 04/03/2019 i per un import de
27.600,00 euros, sense IVA.
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En data 5 de març de 2019, el tècnic municipal ha emès informe en relació als pressupostos
indicats, i ha informat del següent:
“Per part de la Regidoria de Governació de l’Ajuntament s’ha sol·licitat pressupost a diferents
empreses, resultant que han presentat oferta les empreses següents:
- VENT I SOL 2010, S.L, mitjançant RGE 2019/825, de data 04/03/2019 i per un import de 26.950,05
euros, sense IVA.
- PATRAN COSTA DAURADA, S.L, mitjançant RGE 2019/822, de data 04/03/2019 i per un import
de 25.995,15 euros, sense IVA.
- ARIGERMAR,S.L., mitjançant RGE 2019/823, de data 04/03/2019 i per un import de 27.600,00
euros, sense IVA.(*)
Examinats els preus ofertats i havent tingut en compte les previsions contingudes a l’art.85.3 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes del Sector Públic
no s’ha identificat cap oferta incursa en baixa temerària.
(*)ADVERTIMENTS I FAIG CONSTAR: S’ ha tingut en compte a l’ hora d’ emetre l’ informe tècnic
de totes les ofertes, els imports sense IVA, atès que l’ oferta mitjançant RGE 2019/823 d’
ARIGERMAR,S.L., està mal calculat l’ IVA i el total del preu ofertat.
CONCLUSIONS:
L’oferta més avantatjosa per a l’Ajuntament és la presentada per l’empresa PATRAN COSTA
DAURADA, S.L, amb un import de 25.995,15 euros IVA exclòs.
De tot el que s’informa als efectes oportuns.
No obstant l’ Òrgan competent amb el seu superior criteri resoldrà el que estimi convenient.”

En data 6 de març de 2019 s’ha emès un informe de secretaria-intervenció, en el qual es
fa constar que l’empresa PATRAN COSTA DAURADA, S.L, no resulta afectada per les
limitacions de l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre de Contractes del Sector
Públic, tot tenint en compte els informes núm. 41/2017 i 42/2017 de la Junta Consultiva de
Contractació Pública de l’Estat.
Atès que per l’import d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un contracte
menor d’obres, de conformitat amb el previst en els arts. 13 i 118 de la Llei 9/2017, de 9 de
novembre, de contractes del sector públic.
Atès l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 459/61901 per
atendre les obligacions econòmiques derivades de la contractació projectada.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local, en base a les
delegacions conferides per l’Alcaldia en el Decret 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Adjudicar a l’empresa PATRAN COSTA DAURADA, S.L, el contracte menor d’obres
consistents en les obres d'arranjament del ferm de l’Avinguda Francesc Robert Graupera
de L’Aldea, segons la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals i, per
un import de 25.995,15 € (IVA exclòs), resultant un import total de 31.454,13 €.
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 1532/61909.
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3.- Notificar aquest acord a l’empresa PATRAN COSTA DAURADA, S.L, així com a la
resta d’empreses que han presentat oferta i traslladar-lo als serveis tècnics municipals
així com al servei d’intervenció de l’Ajuntament.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 13:35 hores del dia 7 de març de 2019, de la
qual, com a Secretaria Accidental, estenc aquesta acta de 17 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Accidental

Daniel Andreu i Falcó

Estefania Curto i Zapater
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