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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 6/2018 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 23 DE 
MARÇ 2018. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  23 de març de 2018 
  
A L’Aldea, quan són les 10:00 hores, del dia 23 de març de 2018, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern 
Local, que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota 
la Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó  
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
No Assisteix 
Sr. Albert Borràs i Tafalla, l’Alcalde-President excusa la seva absència. 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 8 DE MARÇ DE 2018. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de 
març de 2018 que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, 
queden aprovades per unanimitat els esborranys de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme  
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ PRÈVIA D’U N PROJECTE 
D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA. EXP.: 2017/538. INTERESSATS:  J. G. M. I M. M. B. P. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 22 d’agost de 2017 amb  
registre general d’entrada núm. 2017/2033, pel Sr. J. G. M., relativa a la tramitació d’un 
projecte d’actuació específica per a la posterior obtenció d’una llicència d’obres majors 
consistent en la reforma i rehabilitació d’una edificació existent per adequació a 
habitatge familiar al polígon 9 parcel·la 137, amb referència cadastral 
43184A009001370000ZM, de l’Aldea. 
 
Vist que en data 12 de desembre de 2017, va ser emès informe de Secretaria referent 
al procediment a seguir i a la legislació aplicable a la tramitació de projectes d’actuació 
específica. 
 
Vist que en data 12 de desembre de 2017 es van sol·licitar tots els informes sectorials, 
concretament al Departament de Cultura, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’Oficina 
de Medi Ambient dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
Vist que en data 15 de desembre de 2017 els Serveis Tècnics van emetre informe 
verificant formalment la documentació presentada i comprovant que l’interessat havia 
aportat tots els documents relacionats a l’article 48.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost i article 50 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística. 
  
Vist que amb data  2 de febrer de 2018, els Serveis Tècnics van emetre informe en 
sentit favorable a l’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica per a la posterior 
obtenció d’una llicència d’obres majors consistent en la reforma i rehabilitació d’una 
edificació existent per adequació a habitatge familiar al polígon 9 parcel·la 137, amb 
referència cadastral 43184A009001370000ZM, de l’Aldea. 
 
Vist que en data 27 de desembre de 2017, es va sotmetre l'expedient a informació 
pública pel termini d’un mes mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona núm. 246 inserció 2017-10797. 
 
Vist que en data 8 de febrer de 2018 es va publicar un anunci d’informació pública en 
la seu electrònica de l'Ajuntament. 

 
Vist que durant el període d’exposició pública no s’han formulat al·legacions envers el 
projecte d’actuació específica per a la concessió d’una llicència d’obres al polígon 9 
parcel·la 137 de l’Aldea, segons resulta del certificat de Secretaria de data 22 de març 
de 2018, incorporat dintre a l’expedient. 
 
Vist els articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i articles 49 a 56 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 

 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  3 

PRIMER.- APROVAR PRÈVIAMENT el projecte d’actuació específica per a la 
concessió d’una llicència d’obres majors consistent en l’adequació d’un habitatge 
familiar al polígon 9 parcel·la 137, amb referència cadastral 43184A009001370000ZM, 
de l’Aldea promogut pels senyors J. G. M. i M. M. B. P., atès que s’han rebut tots els 
informes sectorials i no hi ha hagut al·legacions.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del present 
acord d’aprovació prèvia juntament amb còpia de tots els informes sectorials i el 
certificat del resultat de la informació pública a la Comissió d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre, per tal que aprovin o denegin definitivament el projecte d’actuació 
específica.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/258. INTERESSAT: I. B. F. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 9 de març de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/889 per I. B. F. on comunica les obres consistents treure cels ras 
i construir una cambra higiènica ubicada a l’Avinguda Catalunya, XXX de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 14/03/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per I. B. F. on comunica les obres consistents en treure els ras i 
construir una cambra higiènica ubicada a l’Avinguda Catalunya, 332-334 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 prèvia de les obres consistents en treure cel ras, 
canviar-lo i construcció de nova cambra higiènica. 

Expedient:   2018/258    
Sol·licitant:    I. B. F. 
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R.G.E.:   2018/889 
Emplaçament:   Av. Catalunya XXX 
 

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

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

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme a l'Av. Catalunya, 332-334 de l’Aldea i consistents en treure cel ras, 
canviar-lo i construcció de nova cambra higiènica, amb els següents condicionants: 
 

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

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

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

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

construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el 
càlcul: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 1.000,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.000,00 x 3,60 % 36,00 € 

TOTAL  36,00 € 
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4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE .” 

 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la 
validesa dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.  
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost 
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 36,00€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.000,00 x 3,60 % 36,00 € 

TOTAL  36,00 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ PRÈVIA D’U N PROJECTE 
D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA. EXP.: 2017/463. INTERESSADA:  J. M. F. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 21 de juny de 2017 amb  
registre general d’entrada núm. 2017/1578, per la Sra. J. M. F., relativa a la tramitació 
d’un projecte d’actuació específica per a la posterior obtenció d’una llicència d’obres 
majors per a la reforma d’un mas amb afectació estructural al polígon 8 parcel·la 109, 
amb referència cadastral 000900800BF91B0001EA, de l’Aldea. 
 
Vist que en data 5 de gener de 2018 els Serveis Tècnics van emetre informe verificant 
formalment la documentació presentada i comprovant que l’interessat havia aportat 
tots els documents relacionats a l’article 48.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 
i article 50 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística.  
 
Vist que en data 24 de gener de 2018 es van sol·licitar tots els informes sectorials, 
concretament al Departament de Cultura, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’Oficina 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  6 

de Medi Ambient dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
Vist que amb data 8 de març de 2018, els Serveis Tècnics van emetre informe en 
sentit favorable a l’aprovació prèvia de l’esmentat projecte per a la posterior concessió 
d’una llicència d’obra major per a la reforma d’un mas amb afectació estructural al 
polígon 8 parcel·la 109, amb referència cadastral 000900800BF91B0001EA, de 
l’Aldea, atenent a la recepció dels informes sectorials sol·licitats emesos en sentit 
favorable. 
 
Vist que en data 5 de febrer de 2018, es va sotmetre l'expedient a informació pública 
pel termini d’un mes mitjançant anunci en la seu electrònica de l'Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 25 inserció 2018-00756. 

 
Vist que durant el període d’exposició pública no s’han formulat al·legacions envers el 
projecte d’actuació específica per a la concessió d’una llicència d’obres al polígon 8 
parcel·la 109 de l’Aldea, segons resulta del certificat de Secretaria de data 22 de març 
de 2018, incorporat a l’expedient. 
 
Vist els articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i articles 49 a 56 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 

 
PRIMER.- APROVAR PRÈVIAMENT el projecte d’actuació específica per a la 
concessió d’una llicència d’obres majors consistent en la reforma d’un mas amb 
afectació estructural al polígon 8 parcel·la 109, amb referència cadastral 
000900800BF91B0001EA, de l’Aldea, promogut per la senyora J. M. F., atès que s’han 
rebut tots els informes sectorials i no hi ha hagut al·legacions.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del present 
acord d’aprovació prèvia juntament amb còpia de tots els informes sectorials i el 
certificat del resultat de la informació pública a la Comissió d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre, per tal que aprovin o denegin definitivament el projecte d’actuació 
específica.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNC IA D’OBRES 
MENORS. EXP. 2018/245. INTERESSADA: M. F. F. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 5 de març de 2018 amb 
Registre general d'Entrada 2018/822: 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  7 

EXP NOM I 
COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2018/245    M. F. F. Polígon 8 
parcel·la 3 

Tancament 
Mas de 
Genis 

59,20€ 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 
06/03/2018, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a M. F. F. la llicència necessària per a efectuar les obres de 
tancament de parcel·la mur de 90 cm i porta corretera al Mas de Genis de l’Aldea 
ubicat al Polígon 8 Parcel.la 3, amb estricta subjecció a les condicions que figuren a 
l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s’escau. 
 
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense 
necessitat de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre 
que la llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del 
projecte autoritzat i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb 
l’article 76 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial 
del projecte quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del 
RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el 
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. 
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser 
sol·licitades expressament, l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, 
prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la 
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
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QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa 
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit 
per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un 
import total de 59,20€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.200,00 x 3,60 % 43,20 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 1.200,00 x 1,20 % 14,40 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

59,20 € 

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

 FIANCES     
 Descripció % PEM € Quota a 

pagar  
 

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

 
  

 
  

  

 Residus dificultat preveure volum residus 0,15 1.200,00 1,80 €  
 Total Residus   1,80 €  
 Import mínim   150,00€  
 Total fiança residus a dipositar    150,00€  

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

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

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

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

• No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el 
trànsit. 
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• L’autorització s’entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.   
• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 

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

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

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

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

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

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

VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.5.- ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ REALITZADA PEL  SR. H. P. C. 
RELATIVA A L’EXPEDIENT 2018/295. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Es dóna compte de la comunicació formulada pel senyor H. P. C. en data 21/03/2018 
registre general d’entrada núm. 2018/1054, per mitjà de la qual demana que 
l’Ajuntament es doni per assabentat de la seva pretensió d’inscriure 1 cavall que tindrà 
per a ús propi i particular al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el peticionari manifesta que l’animal de referència només el tindrà per a ús i 
gaudi propi i que per tant que no desenvoluparà cap mena d’activitat. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada, als sols i exclusius efectes de la pretensió del 
senyor H. P. C., d’inscriure 1 cavall que tindrà al registre de les instal·lacions al 
Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya i que s’ubicarà al polígon 8 parcel·la 101 de l’Aldea. 
 
SEGON.- Notificar l’acord al sol·licitant. 
 
TERCER.- Traslladar el present acord als serveis adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA SOL·LICITUD D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. EXP. 2018/229. INTERESSAT: TELEFÓNI CA DE ESPAÑA 
SAU. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 14 de febrer de 2018 
amb Registre general d'Entrada 2018/565: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES

2018/229 Telefonica 
de España 
SA 

C/Salvador 
Espriu 
cantonada 
C/Raval de 
Fesol 

Instal·lar un 
pal 
provisional 

00,00€ 00,00€ 
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Atès que la referida sol·licitud ha estat informada en data 14 de març de 2018 per part 
del Tècnic Municipal en sentit desfavorable donat que la ubicació projectada del pal 
provisional constitueix un risc per a la seguretat de la circulació del trànsit rodat en 
l’emplaçament indicat. 
 
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.- Denegar la llicència per a instal·lar un pal provisional al C/Salvador Espriu 
cantonada amb C/Raval de Fesol, promogut per Telefònica España SAU, pels motius 
exposats en la part expositiva d’aquesta proposta. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D’ UNA RESERVA 
D’ESTACIONAMENT PAR A MINUSVÀLID. (C/ SANT JOAN 17) . EXP. 2018/296. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 22 de febrer de 2018 RE 2018/714 per part de la 
Sra. G. S. C. en la que sol·licita la senyalització al carrer Sant Joan núm. XX d’una 
plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones minusvàlides. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de data 13 de març de 2018. 
 
Atès allò previst a l’art. 7 del RDL 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, pel 
que fa a les competències municipals en matèria de d’ordenació i control del trànsit en 
les vies urbanes de la seva titularitat. 
 
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.- Accedir a la petició presentada en data 22 de febrer de 2018 RE 2018/714 per part 
de la Sra. G. S. C. en la que sol·licita la senyalització al carrer Sant Joan núm. XX una 
plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones minusvàlides. 
 
2.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància als efectes oportuns. 
 
3.- Notificar el present acord a la interessada.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CON TRACTE MENOR 
DE SERVEI DE LLOGUER DE MATERIAL PER A LA DIADA DE L'ARRÒS COL I 
FESOLS. XIRIPARC SL. EXP. 2018/231. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Des de la Regidoria de Festes es va organitzar l’acte de la Diada de l’Arròs, Col i 
Fesols 2018, el qual va tenir lloc el passat dia 18 de març de 2018. 
 
Per poder portar a terme aquest acte va ser necessari el lloguer de material divers, per 
a la qual cosa es va sol·licitar un pressupost a l’empresa XIRIPARC S.L, el qual 
ascendeix a 3.231,53 € RE 2018/751, havent-se produït el subministrament del 
material pressupostat de forma satisfactòria per part dita empresa per al dia indicat 
anteriorment. 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor de subministrament, de conformitat amb el previst als arts. 16 i 
118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’empresa XIRIPARC SL en càrrec al pressupost municipal de 2018 no ha 
subscrit cap contracte menor amb l’Ajuntament de L’Aldea. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el pressupost presentat en data 26 de febrer de 2018 RE 2018/751 per 
l’empresa XIRIPARC SL, amb NIF B-43795749 per a  la contractació  menor  
consistent en  del lloguer de material divers per  a l’acte de la Diada de l’Arròs, Col i 
Fesols 2018, el qual ascendeix a 3.231,53 €, al qual s’ha d’afegir el 21% IVA, resultant 
un import total de 3.910,15 €, i en conseqüència aprovar l’adjudicació d’aquesta 
contractació. 
 
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 338/22624 del 
pressupost municipal.  
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CON TRACTE MENOR 
DE SERVEIS. (MENJADA DIADA ARRÒS, COL I FESOLS). EX P. 2018/281. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Des de la Regidoria de Festes es va organitzar l’acte de la Diada de l’Arròs, Col i 
Fesols 2018, el qual va tenir lloc el passat dia 18 de març de 2018. 
 
Per poder portar a terme aquest acte va ser necessari el servei de cuina de l’arròs, col 
i fesols, per a la qual cosa es va sol·licitar un pressupost a JORDI CURTO CHICONIA, 
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el qual ascendeix a 5.212,50 €, el qual es va presentar en data 31 de gener de 2018 
RE 2018/349 havent-se realitzat el servei de cuina pressupostat de forma satisfactòria 
per part dit empresari per al dia indicat anteriorment. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta dels arts. 17 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de contractes del Sector Públic. 
 
Vista la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 
contractes del sector públic. 
 
Atès que JORDI CURTO CHICONIA en càrrec al pressupost municipal de 2018 no ha 
subscrit cap contracte menor amb l’Ajuntament de L’Aldea. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el pressupost presentat per JORDI CURTO CHICONIA,  amb NIF 
52607169M per a  la contractació  menor  consistent en el servei de cuina de l’arròs, 
col i fesols, el qual ascendeix 5.212,50 €, al qual s’ha d’afegir el 10% IVA, resultant un 
import total de 5.733,75 €, i en conseqüència aprovar l’adjudicació d’aquesta 
contractació. 
 
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 338/22624 del 
pressupost municipal.  
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D ’UN CONTRACTE 
MENOR DE SERVEIS DE SOCORRISME DE LES PISCINES MUNICIPALS  
DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU 2017. EXP. 2018/266. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que resulta necessari contractar els serveis professionals de socorristes per a la 
prestació del servei municipal de piscines d’ús públic durant l’època d’estiu. 
 
Atès el pressupost presentat en data 12 de març de 2018, reg. d’entrada 2018/919 per 
part de l’empresa ALTESPORT 2000 SL per a la prestació de serveis esportius de 
socorristes aquàtics durant el període compres entre el 25 de juny fins el dia 9 de 
setembre de  l’any 2018, el qual ascendeix a un import de 4.935,00 €, IVA exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 342/21202 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
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Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta dels arts. 17 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de contractes del Sector Públic. 
 
Vista la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 
contractes del sector públic. 
 
Atès que l’empresa ALTESPORT 2000 SL en càrrec al pressupost municipal de 2018 
no ha subscrit cap contracte menor amb l’Ajuntament de L’Aldea. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en la prestació de serveis 
professionals de socorristes aquàtics per fer possible el servei municipal de piscines 
d’ús públic durant l’època d’estiu de 2018, per un import 4.935,00 €, IVA exclòs, més 
1.036,35 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa ALTESPORT 2000 S.L, 
segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 
2018/919. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 5.971,35 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 342/21202. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE L’ORDRE  DE 
CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES EN EL PROC EDIMENT 
OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA 
D’EDIFICIS MUNICIPALS ( EXP. APROVAT PER LA JGL DE DATA 7/02/2018). 

 
Núm. d’exp. 2018/77 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de  data 7 de febrer de 2018 es va aprovar 
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques per a 
l’adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis municipals, mitjançant 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris 
d’adjudicació i es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació 
d’aquest. 
 
En data 12 de febrer de 2018 es va publicar el corresponent anunci de licitació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de contractant de 
l’Ajuntament, per tal que els interessats presentin les seves proposicions. 
 
Durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient. 
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En dates 28 de febrer, i 6 de març de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació amb 
l’objecte de procedir a l’obertura dels sobres núm. 1 i 2, respectivament, i es va 
resoldre sobre la relació total d’empreses admeses a la licitació, resultant ser un total 
de 3: EVOBAC S.L., VINTAGE QUALITY S.L. i MABE 2004 S.L. 
 
En data 20 de març de 2018 la Mesa de Contractació va aprovar la puntuació del 
projecte de prestació i organització del servei presentat per cadascuna d’aquestes 
empreses, segons informe tècnic emès pel SAM de la Diputació de Tarragona. 
 
El dia 21 de març de 2018 la Mesa de Contractació va celebrar una sessió pública en 
la que va donar a conèixer aquestes puntuacions del projecte contingut en el sobre 
núm.2 i posteriorment es va obrir en aquest acte públic el sobre núm. 3, referent a la 
proposició econòmica formulada per les  empreses, i es va donar a conèixer el 
contingut d’aquestes proposicions econòmiques. 
 
De les actes núms. 3 i 4 de la Mesa de Contracció d e dates 20 i 21 de març de 
2018, respectivament, es desprèn, que la Mesa ha va lorat les ofertes tal com 
segueix: 
Criteri A.- PROJECTE DE PRESTACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L SERVEI : fins a 25 
punts  
  
Criteri A1: Programa de Treball 
 
A1.1 Programa de Serveis i Freqüències 3 punts 
A1.2 Sistema d’Autocontrol, Revisió i Verificació 3 punts 
A1.3 Sistema de Registre i Accés a la Informació 3 punts 
A1.4 Sistema de planificació de neteges a fons 4 punts 
 
Els resultats obtinguts són: 
 
Criteri A1 A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A1 
BASE 3 3 3 4 13 
Mabe 2004 2 1 1 1 5 
Vintage Quality 3 3 3 1 10 
Evobac 3 3 3 4 13 
 
Criteri A.2: Planificació, justificació i proposta de la utilització de maquinaria, equips i 
medis materials i consumibles adequats a la neteja de cada centre o grup de centres 
 
A.2.1 Eficiència 2 punts 
A.2.2 Estalvi energètic 2 punts 
A.2.3 Innocuïtat 2 punts 
 
Els resultats obtinguts són: 
 
Criteri A2 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2 
BASE 2 2 2 6 
Mabe 2004 0 0 0 0 
Vintage Quality 2 2 0 4 
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Evobac 2 2 2 6 
 
Criteri A.3: Proposta de comunicació empresa – Ajuntament 
 
A.3.1 Elements per a la comunicació ordinària 2 punts 
A.3.2 Sistema de notificació d’incidències 2 punts 
 
Els resultats obtinguts són: 
 
Criteri A3 A.3.1 A.3.2 A.3 
BASE 2 2 4 
Mabe 2004 0,5 0 0,5 
Vintage Quality 2 2 4 
Evobac 2 2 4 
 
Criteri A.4: Formació i sistemes d’organització complementaria en matèria de medi 
ambient i seguretat i salut 
 
En matèria d’innocuïtat química dels productes i processos. (programes de control de 
la innocuïtat com ara anàlisis de risc per als usuaris, reducció de toxicitats, etc.) 1 punt. 
 
En matèria de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 1 punt. 
 
Els resultats obtinguts són: 
 
Criteri A4 A.4.1 A.4.2 A.4 
BASE 1 1 2 
Mabe 2004 0,5 0 0,5 
Vintage Quality 0,5 0 0,5 
    
Evobac 1 1 2 
 
El resultat total del sobre 2, criteri A és:  
 

Total criteris A.1 + A.2 + A.3 + A.4 
BASE 25 
Mabe 2004 S.L 6 
Vintage Quality S.L 18,5 
Evobac S.L 25 

 
De l’obertura del Sobre núm. 3, van resultar les of ertes següents: 
 

EMPRESA B1 Preu anual del servei 
(IVA exclòs) Max. 60 punts  

B2 Hores anuals serveis 
gratuïts neteja. Max. 12 punts  

VINTAGE QUALITY S.L 85.264,16 € 80 h 
EVOBAC S.L 87.380 € 70 h. 
MABE 2004 S.L 87.656,35 70 h. 
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L’empresa MABE 2004 S.L, no acredita la tinença de cap certificació pels sistemes 
indicats. L’Empresa VINTAGE QUALITY S.L indica que ha contractat els serveis d’una 
empresa de consultoria per a la implantació en la seva empresa de les normes ISO 
9001:2015 i ISO 14001:2015, però no acredita la tinença de les certificacions indicades 
en el plec i en els termes previstos en ell, per la qual cosa en aquest apartat s’acorda 
no donar-li cap punt.  

 
L’empresa EVOBAC S.L ha introduït en el sobre núm. 3 documentació acreditativa de 
la tinença de certificacions. Es comprova que disposa de la certificació ISO 9001, per 
la qual cosa s’acorda donar-li 1 punt per aquest apartat (criteri C.) No s’acredita estar 
en possessió de les certificacions OSHAS 18001 i ISO 14000. 

 
No s’aprecia cap oferta incursa en baixa anormal, atenent al previst a la clàusula 13.2, 
apartat B.1) darrer paràgraf del PCAP. 

 
Respecte l’oferta continguda en el sobre 3 la Mesa en sessió de data 21 de març de 
2018 la puntua mitjançant l’aplicació de les fórmules contingudes en la clàusula 13.2, 
apartats B.1), B.2) I C), resultant la puntuació següent: 
 

EMPRESA CRITERI 
A 

CRITERI 
B1 

CRITERI 
B2 

CRITERI 
C 

TOTAL 

EBOVAC 
S.L 

25 58,54 12 1 96.54 

VINTAGE 
QUALITY 
S.L  

18,50 60 12 0 90.50 

MABE 
2004 S.L 

6 58.36 12 0 76.36 

 
La Mesa en la seva sessió de data 21 de març de 2018, ACORDA per unanimitat  
proposar a la Junta de Govern Local: 
 
“PRIMER.-  Aprovar el següent ordre de classificació de les ofertes presentades i no 
excloses del procediment de licitació: 

 
EMPRESA CRITERI 

A 
CRITERI 
B1 

CRITERI 
B2 

CRITERI 
C 

TOTAL 

1.EBOVAC 
S.L 

25 58,54 12 1 96.54 

2. VINTAGE 
QUALITY S.L  

18,50 60 12 0 90.50 

3.MABE 2004 
S.L 

6 58.36 12 0 76.36 

 
SEGON.- Proposar com adjudicatari del contracte de serveis de neteja d’edificis 
municipals l’empresa EVOBAC S.L , atenent a la puntuació obtinguda”. 
 
Atès que l’empresa EVOBAC S.L ha presentat la documentació que acredita la seva 
classificació empresarial en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la 
Generalitat de Catalunya. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local  en virtut de la 
delegació de competències prevista en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD, 

 
PRIMER.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta 
formulada per la Mesa de Contractació en la seva sessió núm. 4 de data 21 de març 
de 2018, de conformitat amb l’ordre decreixent següent: 
 

EMPRESA CRITERI 
A 

CRITERI 
B1 

CRITERI 
B2 

CRITERI 
C 

TOTAL 

1.EBOVAC 
S.L 

25 58,54 12 1 96.54 

2.VINTAGE 
QUALITY 
S.L  

18,50 60 12 0 90.50 

3.MABE 
2004 S.L 

6 58.36 12 0 76.36 

 
SEGON.- Notificar i requerir a l’empresa EVOBAC S.L licitador que ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a 
comptar des del següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació 
següent: 
 
a) Documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva equivalent a un 

5% de l’import de l’adjudicació, i que és de 4.369 €. 
b) Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
c) Documentació acreditativa de la personalitat de l’empresari, i de la seva 

representació segons el previst a l’apartat a) de la clàusula 31 del PCAP. 
 
TERCER.-  Advertir a l’empresa EVOBAC S.L que en el cas que no presenti la 
documentació requerida en el termini establert es procedirà segons el previst a l’art. 
151 del TRLCSP aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.  

 
QUART.-  Publicar  el present acord al Perfil del contractant. 
 
CINQUÈ.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la 
tramitació, contra el present acord no és procedent cap tipus de recurs.” 

 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE L’ORDRE DE 
CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES EN EL PROC EDIMENT 
OBERT PER ADJUDICAR UN CONTRACTE D’OBRES CONSISTENT S EN LA 
FORMACIÓ D’UNA CARRIL BICI. SEGONA FASE. 

 
Núm. d’exp. 2018/89 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“ANTECEDENTS 
 
1.- Per acord de la Junta de Govern Local de  data 7 de febrer de 2018 es va aprovar 
l’expedient i el Plec de Clàusules Administratives per a l’adjudicació del contracte 
d’obres per a la formació d’un carril bici al camí de l’Ermita de l’Aldea, segona fase, 
mitjançant procediment obert ordinari, oferta econòmicament més avantatjosa amb 
diversos criteris d’adjudicació. 

 
2.- En data 12 de febrer de 2018  es va publicar el corresponent anunci de licitació en 
el  Perfil del Contractant de l’Ajuntament i en el BOP de Tarragona, per tal que els 
interessats presentessin les seves proposicions. 

 
3.- Durant la licitació es van presentar proposicions per part de les empreses 
següents: 

 
1.-  COSINFO S.L. RE. 806/2018 
2.-  CANALDELTA S.LU. RE.844/2018  
3.-  CONSTRUCCIONES 3G S.A R.E 863/2018  
4.-  REGIMOVI.R.E.930/2018 
5.- EXCAVACIONS VIVES I ANGUERA S.L. R.E 924/2018 
6.- AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, S.A. R.E 929/2018 
7.- CONSTRUCCIONS JAEN VALLÉS S.L R.E 940/2018 

 
4.- En data  14  de març de  2018 es va  reunir la Mesa de Contractació amb l’objecte 
de procedir a l’obertura dels sobres núm. 1, i va acordar l’admissió de totes les 
proposicions presentades. 
  
5.- En data 15 de març de 2018  la Mesa de Contractació procedeix a l’obertura del 
sobre núm. 2, seguint l’ordre del registre d’entrada de les ofertes, i es dona lectura al 
contingut ofertat per cadascuna de les empreses, segons el previst a la clàusula 13 del 
PCAP,  les ofertes presentades són les següents: 

 
NOM DE EMPRESA  Import 

oferta 
econòmica 
(sense IVA) 
Puntuació 
màx, 85  

Oferta de millora 
constructiva 
 
Puntuació: 10 
punts 

Ampliació del 
termini de 
garantia.  
Puntuació 
màxima: 5 
punts  

1. COSINFO S.L 33.512 € SI 12 mesos 
2. CANALDELTA, S.L  40.819,83 €  NO NO 
3. CONSTRUCCIONES 
3G S.A 29.350,69 €  SI 12 mesos 

4. REGIMOVI S.L. 30.909 €  SI 12 mesos 
5.EXCAVACIONS 
VIVES ANGUERA S.L  31.175,71€ SI 12 mesos 

6. AUXILIAR DE 
FIRMES Y 
CARRETERAS S.A  

40.425,70 € SI 12 mesos 

7. CONSTRUCCIONS 
JAÉN VALLÈS S.L  

37.793,11€ SI 12 mesos 
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La mesa determinà que cap de les ofertes incorre en baixa anormal i procedí a 
l’avaluació de les ofertes presentades aplicant les fórmules contingudes a la clàusula 
13 del PCAP,  i proposa a l’òrgan de contractació: 

 
a) L’Ordre de classificació de les ofertes presentades, tal com segueix : 
 

NOM DE EMPRESA  Import 
oferta 
econòmica 
(sense IVA) 
Puntuació 
màxima 
=85 

Oferta de 
millores 
constructives  
Puntuació 
màxima =10 

Ampliació 
del termini 
de garantia.  
Puntuació 
màxima =5 

Puntuació  
Total 

1. CONSTRUC. 3G 
S.A 85 10 5 100 

2. REGIMOVI S.L. 80,71 10 5 95,71 
3.EXCAVACIONS 
VIVES ANGUERA 
S.L 

80,02 10 5 
95,02 

4. COSINFO S.L 74,44 10 5 89,44 
5. CONSTRUC. 
JAÉN VALLÈS  

66,01 10 5 81,01 

6. CANALDELTA, 
S.L 61,11 0 0 61,11 

7. AUXILIAR DE 
FIRMES Y 
CARRETERAS S.A  

61,71 10 5 
76,71 

 
b)  Proposar com adjudicatari del contracte d’obres de formació del carril bici del camí 
de l’Ermita de l’Aldea, segona fase,  atès la puntuació obtinguda, l’empresa 
CONTREGISA” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, 
de 14 de novembre. (Disposició Addicional Segona, arts. 152 i ss)   

 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació d’atribucions conferida pel Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta 
formulada per la Mesa de Contractació en la seva sessió núm. 2 de data 15 març de 
2018, de conformitat amb l’ordre decreixent següent: 
 

NOM DE EMPRESA  Import 
oferta 
econòmica 
(sense IVA)  

Oferta de 
millores 
constructives  
Puntuació 

Ampliació 
del termini 
de garantia.  
Puntuació 

Puntuació  
Total 
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Puntuació 
màxima 
=85 

màxima =10 màxima =5 

1. CONSTRUC. 3G 
S.A 85 10 5 100 

2. REGIMOVI S.L. 80,71 10 5 95,71 
3.EXCAVACIONS 
VIVES ANGUERA 
S.L 

80,02 10 5 
95,02 

4. COSINFO S.L 74,44 10 5 89,44 
5. CONSTRUC. 
JAÉN VALLÈS  

66,01 10 5 81,01 

6. CANALDELTA, 
S.L 61,11 0 0 61,11 

7. AUXILIAR DE 
FIRMES Y 
CARRETERAS S.A  

61,71 10 5 
76,71 

 
SEGON.- Notificar i requerir a l’empresa CONTREGISA licitador que ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar des del següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació prevista 
a la clàusula 22 del PCAP: 
 
TERCER.- Advertir a l’empresa CONTREGISA que en el cas que no presenti la 
documentació requerida en el termini establert es procedirà segons el previst a l’art. 
151 del TRLCSP aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE APROVACIÓ D'UN CONVE NI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALIT AT DE 
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I  
L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI 
COMUNITARI. 
 
Núm. expedient 2018/302 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 1 de febrer de 2018 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya ha transmès a l’Ajuntament de l’Aldea el text d’un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i l’Administració de la Generalitat de Catalunya en relació al projecte 
de servei comunitari (RE 2018/388). 
 
Atès que l’article 16.2 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, preveu que el servei comunitari és 
de caràcter obligatori. 
 
Donat que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de l’Aldea volen 
afavorir la generalització del projecte de Servei Comunitari entre els estudiants de 
Secundària Obligatòria amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva 
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trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin 
en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al 
servei de la comunitat. 
 
Atès l’art. 55 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Vist el text del conveni que s’ha remés (RE 2018/388). 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local, en base a la 
delegació d’atribucions conferida pel Decret d’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Aprova el text del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de l’Aldea en relació amb el 
PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI, en els termes que consta incorporat a 
l’expedient. 
 
2.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Institut de Camarles. 
 
3.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura d’aquest conveni i de tota aquella 
documentació que sigui precisa per fer efectius els compromisos derivats de dit 
conveni.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.8.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D' UNA SUBVENCIÓ 
PER A L'ENTITAT SCRUA PREVISTA EN CONVENI REFERENT A LA 
TRANSMISSIÓ DE LA PROPIETAT D'UN BÉ IMMOBLE SIGNAT EN DATA 10 
D'OCTUBRE DE 2017. 
 
Expedient núm. 2018/276 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 3 d’agost de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar un conveni entre 
l’Ajuntament de l’Aldea i la Societat Cultural Recreativa Unió Aldeana referent a la 
transmissió de la propietat de l’equipament situat a la cantonada del C Societat núm. 
10-12-14 i 16 i l’Av. Catalunya, 131 de l’Aldea. 
 
Aquest conveni es va signar per les dues parts en data 10 d’octubre de 2017 i es va 
elevar a escriptura pública notarial en data 01/12/2017. 
 
La clàusula cinquena d’aquest conveni transcrita literalment diu el següent: 
 
“L’Ajuntament de l’Aldea en virtut d’aquest conveni es compromet a consignar en el 
pressupost de l’exercici corrent o en el pressupost municipal corresponent a l’any 2018 
una subvenció nominativa a favor de la SCRUA per un import mínim de 11.489,53  
import màxim de 15.145,42 euros. Aquesta subvenció anirà destinada a satisfer els 
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deutes contrets per l’entitat amb tercers proveïdors fins a la data de la signatura 
d’aquesta conveni. 
 
La subvenció anirà destinada al  pagament de les despeses en que hagi incorregut la 
SCRUA i compleixen les condicions següents: 
 
5.1 Ha de tractar-se de despeses associades a la realització d’obres de millora de 
l’equipament i que hagin contribuït a consolidar i millorar el caràcter sòcio cultural de 
l’equipament.  
 
5.2 La despesa ha d’estar justificada amb una factura que reuneixi els requisits 
normatius vigents. 
 
5.3 Ha de tractar-se d’una despesa de l’entitat que no hagi estat prèviament justificada 
davant de l’Ajuntament per a l’obtenció d’una subvenció municipal. 
 
5.4 La subvenció municipal que l’Ajuntament de l’Aldea satisfaci en virtut d’aquest 
conveni és independent d’altres subvencions que l’Ajuntament ha atorgat o pugui 
atorgar a la SCRUA dintre de les convocatòries anuals de subvencions municipals a 
les entitats i associacions sens ànim de lucre del municipi de l’Aldea.” 
 
En virtut de l’anterior, al pressupost municipal 2018 es va incloure l’aplicació 
pressupostària 334/48003 amb una consignació de crèdit per import de 15.000 €. 
 
En data 23/02/2018 l’entitat SCRUA representada per Estefania Blanch Llosa presenta 
una sol·licitud amb RE núm. 2018/722 en la que sol·licita el pagament d’una subvenció 
municipal per import de 11.489,53 € a l’empara de la clàusula cinquena del conveni 
esmentat. 
 
Aquesta sol·licitud de subvenció es presenta justificada i s’ha informat en sentit 
favorable per part de secretaria – intervenció en data 18 de març de 2018. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació d’atribucions conferida pel Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Concedir a l’entitat SCRUA amb NIF G43028612 una subvenció per import 
de 11.489,53 €, en compliment del previst a la clàusula cinquena del conveni de 
transmissió de la propietat d'un bé immoble signat en data 10 d'octubre de 2017. 
 
SEGON.- Considerar que la subvenció sol·licitada ha estat justificada adequadament 
per part de la Societat Cultural Recreativa Unió Aldeana. 
 
TERCER.- Imputar aquesta despesa a l’aplicació 334/48003. 
 
QUART.- Publicar aquest acord en el Portal de la Transparència i, si escau, al BOPT. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la SCRUA.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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2.2.9.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE LES DUE S FESTES 
LOCALS PER A L’ANY 2019. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 20 de febrer passat va tenir entrada a l’Ajuntament un escrit del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies  ( R.E 655) en el qual demana a l’Ajuntament que 
procedeixi a proposar els dos dies de festes locals per a l’any 2019, de conformitat 
amb el previst a l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors. 
 
Atès el previst a l’art.46 de RD 2001/1983, de 28 de juliol, l’adopció d’aquest acord és 
competència del Ple municipal, no obstant en el cas de l’Ajuntament de l’Aldea 
l’adopció d’aquest acord es va delegar en favor de la Junta de Govern Local mitjançant 
acord de delegacions adoptat en sessió de data 17 de juliol de 2015. 
 
Atès l’exposat es proposa l’adopció de l’ACORD  següent: 
 
1.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya els següents dies de l’any 2019 com a festes locals del municipi de l’Aldea: 
 

-  7 de gener. 
- 10 de juny 

 
2.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del 
Departament  de Treball, Afers Socials i Famílies  de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.- Donar compte d’acord al Ple de la corporació en la propera sessió que celebri.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3. PROPOSTES URGENTS 
 
L’Alcalde exposa que el proper dia 26 de març de 2018 finalitza el termini de 
presentació de propostes en relació al procediment obert per a l’adjudicació del 
contracte d’obres  consistents en la reforma del Casal de Joves per acollir el servei 
municipal de biblioteca, i que caldria designar el secretari titular i suplent de la Mesa de 
Contractació, així com un suplent de Presidència d’aquesta Mesa. En concret la 
clàusula 18 del PCAP, estableix: 
 
Clàusula 18. Composició de la Mesa de Contractació 
 
La Mesa de contractació estarà composada pel President de la Corporació, Sr. Daniel 
Andreu i Falcó; la Secretària Interventora, Sra. Maria Rosa Pons i Ferré; el Regidor 
d’obres i Serveis, Sr. Simón Falcó Moreso; el Regidor de Joventut, Sr. Albert Curto 
Zapater i per l’Arquitecte tècnic municipal, Sr. Jordi Gas i Forés , i es regirà pel que 
estableixes els articles 320 i la disposició addicional segona del TRLCSP, i els articles 
21 i 22 del RD 817/2009 de 8 de maig de desplegament parcial del RCSP. L’òrgan de 
Contractació podrà designar els suplents d’aquests.  
 
Es sotmet a votació la urgència d’aquest punt i S’A PROVA PER UNANIMITAT 
dels assistents. Tot seguit es sotmet a debat i vot ació la proposta següent: 
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3.1.- PROPOSTA D'ACORD DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES S UPLENTS I 
SECRETARI DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ EN L'EXP. DE C ONTRACTE NÚM. 
2018/206. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En el BOP de Tarragona núm. 42 de data 28 de febrer  de 2018, i en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de l’Aldea es va publicar un anunci referent a l’aprovació 
de l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres consistents en 
la reforma del Casal de Joves per acollir el servei municipal de biblioteca 
 
Atès el contingut de la clàusula 18 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
referent a la  composició de la Mesa de Contractació. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a aquest òrgan en base a les delegacions 
conferides pel Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015, de data 2 de juliol. 
 
Es proposta l’adopció del següent acord: 
 
1r.- Designar les següents persones com a membres de la Mesa de Contractació en 
l’expedient de contractació d’obres consistents en la reforma del Casal de Joves per 
acollir el servei municipal de biblioteca, núm. exp. 2018/206. 
 
PRESIDENT:  
  

- Suplent: La regidora de Benestar Social, Sra. Natividad Bernal Bermúdez. 
 
SECRETARI:  
 
         - Titular: Joan Rallo i Ventura. 
         - Suplent: Mercedes Vallés Bertomeu. 
 
2n.- Publicar la composició de la mesa de contractació al perfil del contractant i 
notificar aquest acord als seus membres.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 10:20 hores d el dia 23 de març de 2018, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 2 5 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  
 


