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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 10/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 11 DE 
MARÇ DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  11 de març de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 14:00 hores, del dia 11 de març de 2016, 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 
L’Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó 
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sr. Albert Curto i Zapater 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
No assisteix: 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez, l’Alcalde, 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 ANTERIOR DE D ATA 3 DE MARÇ DE 
2016. 
 
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 3 de 
març de 2016, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, queda 
aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n. PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DE 
RESIDUS (EXP. 127/2012). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del regidor d’Urbanisme: 
 
“Atès que la mercantil Agropecuaria de l’Aldea SL ha sol·licitat la devolució de les 
fiances de la llicència d’obres 127/2012 de les obres per a l’adaptació a la normativa 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   2 

de benestar animal de l’explotació ramadera de porcí ubicada al polígon 11, parcel·la 
14 de L’Aldea i el canvi del règim d’intervenció ambiental. 
 
Vist l‘informe favorable emès al respecte pels serveis tècnics municipals de data 17 de 
febrer de 2016. 
 
Vist el que disposen els arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’art 9 de l’Ordenança Municipal 
de la Gestió dels Residus de la Construcció. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Retornar a la mercantil Agropecuaria de l’Aldea SL, la fiança de residus 
dipositada de la llicència d’obres núm. 127/2012, per un import total de 237,69€. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA DEVOLUCIÓ DE LA  FIANÇA DE 
RESIDUS (EXP. 33/2013). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Atès que el Sr. G. M. S. ha sol·licitat la devolució de les fiances de la llicència d’obres 
33/2013 de les obres majors per a fer un magatzem i cobrir la terrassa al carrer Santa 
Rosa número 8 de l’Aldea. 
 
Vist l‘informe favorable emès al respecte pels serveis tècnics municipals de data 19 de 
febrer de 2016. 
 
Vist el que disposen els arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’art 9 de l’Ordenança Municipal 
de la Gestió dels Residus de la Construcció. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Retornar al Sr. G. M. S., la fiança de residus dipositada de la llicència 
d’obres núm. 33/2013 per un import total de 150,00 €. 
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SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA DEVOLUCIÓ DE LA  FIANÇA DE 
RESIDUS (EXP. 91/2015). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Atès que el Sr. J. P. I. M. ha sol·licitat la devolució de les fiances de la llicència 
d’obres 91/2015 de les obres de construcció de tanca de malla de simple torsió de 
180ml i 10m² de pedra d’Ulldecona al polígon 14 parcel·la 50 de l’Aldea.  
 
Vist l‘informe desfavorable emès al respecte pels serveis tècnics municipals de data 19 
de febrer de 2016, el qual posa de manifest que no és procedent la devolució de la 
fiança de residus, atès que la inspecció de data 19 de febrer de 2016 ha pogut 
comprovar que les obres no han conclòs. 
 
Vist el que disposen els arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’art 9 de l’Ordenança Municipal 
de la Gestió dels Residus de la Construcció. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Denegar la devolució al Sr. J. P. I. M., la fiança de residus dipositada de la 
llicència d’obres núm. 91/2015 per un import total de 150,00€ donat que la totalitat de 
les obres encara no s’han realitzat, segons informe tècnic municipal de data 
19/02/2016. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ATORGAMENT D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS EXP. 17/16. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 16 de febrer de 2016 
amb Registre general d'Entrada 279/2016: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 

LIQUIDACIÓ 
TOTAL 
FIANCES

17/2016 J. M. E. Pol 13 Parc Tancament 100,00€ 150,00€ 
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78 de parcel·la 
 
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 
09/03/2016, 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 la llicència per a tancament de parcel·la amb bloc H de formigó i 
tanca metàl·lica al Polígon 13 Parcel·la 78 (Raval de Leche, 27) de l’Aldea, promogut 
per Joan Mestre Espuny 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 100,00€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 7) 

2.000,00 x 3,80 % 76,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 

2.000,00 x  1,2 % 24,00 €  

   
TOTAL  100,00 € 

 
SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la 
llicència que s’atorga:  
 
 
 
Resultat del càlcul de la fiança de residus, per aplicació del Decret 89/2010, de 29 de 
juny, pel qual s’aprova el programa de residus de la construcció de Catalunya i per 
aplicació de l’Ordenança Fiscal de gestió de residus de la construcció: 
 
 PEM 2.000,00€ 
 %  0,15 
  3,00€ 
 
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. 

• La tanca haurà de ser fins a 0,20 m d’alçada de material d’obra i la resta 
s’haurà de realitzar amb material metàl·lic, malla simple torsió i/o vegetal 
per tal d’integrar-se en el territori fins l’alçada de 1,80 metres. 

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

Total Residus (import mínim – Decret 89/2010)  150,00 € 
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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. 

• S’ haurà de donar compliment el destriament de les distancies 
assenyalades per la Comunitat de Regants i l’ especificat a la seva 
autorització. 

• 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 l’ article 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. 

• 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. 
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• h) Només s'admeten tanques d'obra o opaques en general en aquelles 
parcel·les on per motius de seguretat calgui garantir la impossibilitat d'accés 
o de vistes i no hi hagi altres fórmules de tancament que puguin garantir-ho. 

 
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE LES OBRES 
COMUNICADES A L’AJUNTAMENT EN L’EXP. 141/15. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“En data 23 de desembre de 2015 la Sra. A. F. B. va comunicar a l’Ajuntament 
l’execució d’obres menors a l’immoble ubicat al núm. 16 del carrer Sant Joan de 
l’Aldea, la qual cosa va donar lloc a la tramitació de l’exp. d’obres menors en règim de 
comunicació núm. 141/2015 (registre general d’entrada núm. 2295). 
 
El pressupost declarat per la interessada va ser de 8.490 €. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2016 es va aprovar la 
liquidació provisional de l’ICIO en relació a les obres comunicades en data 
23/12/2016, el qual va ascendir a un import de 322,62€. 
 
En data 1 de març de 2016 la Sra. A. F. B. ha comunicat a l’Ajuntament de l’Aldea 
l’ampliació de les obres comunicades mitjançant escrit amb registre general d’entrada 
núm. 423. 
 
Atès l’informe tècnic municipal emès al respecte en data 2 de març de 2016 segons el 
qual els actes comunicats són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
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 la Sra. A. F. B. en data 1 de març de 2016 referent a l’ampliació 
de les obres menors en règim de comunicació prèvia amb núm. d’exp. 141/2015  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 “Sanejament de murs de pedra i 
aplicació de revestiment calç” . 
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Expedient: 141/2015 (ampliació obres)  
Sol·licitant: A. F. B.  
Data registre entrada: 423/16. 
Emplaçament: Carrer Sant Joan, 16. 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 
aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig , emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 

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

2. Indicar que les obres comunicades són una modificació de les obres en règim 
de comunicació prèvia amb núm. d’expedient 141/2015 i que tot hi haver més 
obra a executar es tracta d’obres que segueixen sotmeses al règim de 
comunicació prèvia. 

3. Les obres d’ampliació s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
4. Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors 

que es porten a terme al carrer Sant Joan, 16 i consistents en , amb els 
següents condicionants: 
• 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. 

• 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. 

5. 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  4.340,00 €. 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

 4.340,00 x 3,80 % 164,92 € 

TOTAL  164,92 € 
 

6. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE. 
 

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
Segueix data i signatura”. 
 
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. 71 bis de la Llei 30/92, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 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 164,92€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

 4.340,00 x 3,80 % 164,92 € 

TOTAL  164,92 € 
 
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. 
 
7è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRE S MENORS NÚM. 
30/2016 EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
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“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 04/03/2016 amb Registre 
d’entrada núm. 465/2016 per la Sra. M. M. S. on comunica les obres de substituir porta 
garatge existent per porta seccional de 2,50m x 2,50m a l’habitatge situat al carrer 
Sant Jordi, 8 de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 07/03/2016, 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 la Sra. M. M. S. on comunica les obres de substituir porta 
garatge existent per porta seccional de 2,50m x 2,50m a l’habitatge situat al carrer 
Sant Jordi, 8 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 “Substituir porta garatge existent per 
porta seccional de 2,50x2,50 m. ” . 
Expedient: 30/16  
Sol·licitant: M. M. S. 
Data registre entrada: 465/16. 
Emplaçament: Carrer Sant Jordi, 8. 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’ alcaldia de data 7 de març de 2016 i el que disposa l’art. 74.1 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig , emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
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7. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 
Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  
amb les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea 
publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig 
de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 2A extensiva.  
 

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

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme al carrer Sant Jordi, 8 i consistents en “Substituir porta garatge existent 
per porta seccional de 2,50x2,50 m. ” , amb els següents condicionants: 
 

• 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. 

• 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. 
 

9. 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  12.830,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

1270,00 x 3,80 % 48,26 € 

TOTAL  48,26 € 
 

10. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 
 

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
Segueix data i signatura”. 
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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. 71 bis de la Llei 30/92, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, controlar i inspeccionar 
l’execució de les esmentades obres.  
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost 
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 48,26€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

1270,00 x 3,80 % 48,26 € 

TOTAL  48,26 € 
 

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. 
 
8è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA 
D’OBRES MAJORS EXP. 44/2006. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 01/03/2016 amb Registre 
general d'entrada 420/2016 pel Sr. G. T. F., en representació de la seva dona E. B. G., 
que demana pròrroga per dur a terme la llicència d’obres major per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat a la Urbanització Carvallo parcel·les 
12 i 13 de l’Aldea, mitjançant l’expedient 44/2006. 
 
Vist l’informe tècnic de data 4 de març de 2016, que és del següent contingut literal: 
 
“PRÒRROGA LLICÈNCIA OBRES MAJORS 
Expedient: 44-06 
Peticionari: G. T. F. en representació de (E. B. G.) 
Situació: Urb. Carvallo parcel·les 12-13 
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En relació a la sol·licitud realitzada per G. T. F., referent a la pròrroga de llicència 
d’obres majors a l´Urb. Carvallo parcel.les 12-13 de l’Aldea, En Jordi Gas Forès, 
Arquitecte Tècnic Municipal de l’Ajuntament de L’Aldea, emet el següent: 
  
Antecedents.- 
 
En data 24 d’abril de 2006 la Junta de Govern Local concedeix llicència d’obres majors 
per a la construcció de habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, amb número 
d’expedient 44/06. El termini que diu la llicència és d’un any per iniciar les obres i dos 
més per a finalitzar-les. 
 
En data 29 d’abril de 2009 el Sr. G. T. F. sol·licita pròrroga de la llicència d’obres. 
 
En data 3 d’agost de 2009 la Junta de Govern Local li concedeix una pròrroga per 18 
mesos més, la qual va ser notificada en data 27-08-2009. 
 
En data 1  de març de 2016, RGE núm. 420 el senyor G. T. F., sol·licita una nova 
pròrroga per finalitzar les obres. 
 
INFORME: 
 
D’ acord amb la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. (LMTRLU), a judici del 
tècnic que subscriu es donen en la llicència i en el cas que ens ocupa, les 
circumstàncies tècniques que Disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de 
modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, en els termes següents: 
 (LMTRLU) Disposició Transitòria Primera. 
 
Pròrroga de les llicències atorgades d'acord amb la normativa tècnica anterior en 
matèria d'edificació i d'habitatge. 
 
1. Les persones titulars de llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la 
normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable 
a l’entrada en vigor d’aquesta llei, poden sol·licitar la pròrroga de la vigència en les 
circumstàncies següents: 
 

a) Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no poden 
finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de crisi 
econòmica en el sector de la construcció. 
 

b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres executades a les 
exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i 
d’habitatge aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei resulta inviable 
econòmicament. 
 

c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament 
urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga en tots els aspectes 
no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b.  
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2. Les persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener 
de 2008, que hagin incorregut en les circumstàncies especificades per l’apartat 1, 
poden sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga. 
 
3. El termini de la prorroga de les llicències d’obres a les quals fan referència els 
apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2016. 
 
4. No són aplicables a les llicències regulades per aquest article les determinacions de 
l’article 189 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010. 
 
El punt 3 d'aquesta Disposició ha sigut modificat pe r la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost 
sobre els habitatges buits, i de modificació de nor mes tributàries i de la Llei 3/2012. 
 
Conclusions.- 
 
A judici del tècnic que subscriu per tot l’ anteriorment adduït és procedent atorgar la 
pròrroga demanada fins el 31 de desembre de 2016. 
 
Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Segueix data i signatura”. 
 
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.- Atorgar a la Sra. E. B. G., pròrroga per l’execució de les obres d’un 
habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat a la Urbanització Carvallo parcel·les 12 i 
13 de l’Aldea, expedient 44/2006, fins al 31 de desembre de 2016. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE D ESISTIMENT DE 
LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS EXP. 24/ 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Fets.- 
 
Vista la sol·licitud de data 22 de febrer de 2016 registre general d’entrada núm. 329  
presentada per la mercantil Masia Botargo Ecològics SL que demanava llicència 
d’obres menors per instal·lar una porta d’accés a la vivenda i canviar dos finestres de 
fusta per altres més eficients energèticament, al Polígon 8 parcel·la 124 de l’Aldea. 
 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   15 

Atès que en data 10 de març de 2016 la mercantil Masia Botargo Ecològics SL 
presenta una instància indicant que donat que s’apropa la temporada estiuenca per a 
l’explotació turística, desisteixen de la seva petició. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès els articles 90 i 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques. I d’altra banda, l’article 87.1 de la mateixa Llei 30/1992, de 
26 de novembre, estableix que el desistiment és una de les causes que posen fi al 
procediment.   
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan en base al Decret 47/2015 de 
data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Declarar el desistiment del procediment iniciat per la mercantil Masia Botargo 
Ecològics SL mitjançant sol·licitud de data 22 de febrer de 2016 registre general 
d’entrada núm. 329, que demanava llicència d’obres menors per instal·lar una porta 
d’accés a la vivenda i canviar dos finestres de fusta per altres més eficients 
energèticament, al Polígon 8 parcel·la 124 de l’Aldea. 
 
2n.- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
3r.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
10è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ 1/2016 DE LIQUIDACIONS DE 
L’IIVTNU. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de L’Alcaldia: 
  
“Vista la relació 1/2016 de liquidacions practicades en relació a l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta d’un 
total de 11 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
9539911BF9193H0010BR-2015-00001552 transmetent Banco Sabadell SA i es tanca 
amb la clau de plusvàlua 43-184-352-9838301BF9193H0001DZ-2016-1563 
transmetent Bankia SA que ascendeix un import  total de 2.643,01 €. 
 
Ates els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora 
de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona 
referent a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 
18 de juliol de 2005. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar la relació número 1/2016 de liquidacions practicades en relació a l’Impost 
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta 
d’un total de 11 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
9539911BF9193H0010BR-2015-00001552  transmetent Banco Sabadell SA i es tanca 
amb la clau de plusvàlua 43-184-352-9838301BF9193H0001DZ-2016-1563 
transmetent Bankia SA que ascendeix un import  total de 2.643,01 €. 
 
2.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
11è.-  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2016  PER ATORGAR 
SUBVENCIONS A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE L ’ALDEA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 de desembre de 2015 aprovà inicialment  
l’ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i  
associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea, publicant-se en el taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament, i en el BOP de Tarragona de data  30 de desembre de 
2015. 
 
Atès que durant el període d’informació pública no es presentaren al·legacions, 
l’aprovació de l’esmentada ordenança esdevingué definitiva, publicant-se el seu text 
íntegre en el BOP de Tarragona de data 18 de febrer de 2016. 
 
Atès el previst en l’art. 4.2 de l’ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament 
dels ajuts indicats, correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de la convocatòria 
anual de dites subvencions. 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.-  Aprovar la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics a entitats i 
associacions sense ànim de lucre per a l’any 2016, d’acord amb les bases aprovades 
definitivament i publicades en el BOP  de data 18 de febrer de 2016, el text de la qual 
és la següent: 
 
“CONVOCATÒRIA 
 
La present convocatòria té per objecte iniciar el procediment per la concessió de 
subvencions per entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea, 
que concedeix l’ajuntament, i previstes en les bases  publicades en  el BOP de 
Barcelona de data 18 de febrer de 2016. 
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1. Crèdit Pressupostari per al 2016 
 
La dotació màxima  de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria és, per a cada 
àmbit i amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament,  la següent: 
 
- Subvencions a entitats vinculades a Benestar Social. Import màxim: 4.000 
euros. Aplicació pressupostària 231 48029. 
 
- Subvencions a entitats de caire educatiu vinculades a Ensenyament. Import 
màxim: 6.500 euros.  Aplicació pressupostària 326 48026. 
 
- Subvencions a entitats culturals. Import màxim 13.800 euros. Aplicació 
pressupostària 334 48030. 
 
- Subvencions a entitats per Festa Major. Import màxim 13.400 euros. Aplicació 
pressupostària 338 48012. 
 
- Subvencions per la promoció esportiva. Import màxim: 33.650 euros. Aplicació 
pressupostària 341 48005. 
 
- Subvencions destinades al Comerç. Import màxim: 9000 euros. Aplicació 
Pressupostària  4311 48006. 
 
2. Objecte, condicions i finalitat de concessió de la  subvenció 
 
Respecte l’objecte, condicions i finalitats és d’aplicació el previst en els punts 4 i 9 de 
les bases publicades en el BOP de Tarragona de data 18 de febrer de 2016. 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes i activitats desenvolupats durant l’any 2016. 
 
3. Requisits per a sol·licitar la subvenció 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions, les associacions i entitats sense ànim de 
lucre inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Aldea que, realitzin alguna de les 
activitats relacionades en l’article 4 i 9 de les bases publicades en el BOP de 
Tarragona de data 18 de febrer de 2016. 
 
Les sol·licituds de subvenció i documentació que s’ha d’adjuntar, de conformitat amb el 
previst en l’art.7 de les bases, es formalitzaran en el model normalitzat que serà 
facilitat pel propi Registre General de l’Ajuntament o que es pot obtenir a partir de la 
pàgina web municipal. 
 
En el cas que fóra necessari esmenar la sol·licitud presentada o la documentació 
adjunta, es procedirà de conformitat amb el previst en  l’art.8 de les bases. 
 
4. Òrgans competents per a la valoració i resolució  del procediment 
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La instrucció del procediment de concessió dels presents ajuts correspondrà a la 
Comissió d’Avaluació integrada pels membres que s’indiquen a l’art. 10.2 de les bases. 
La resolució del procediment correspondrà a la Junta de Govern Local 
 
5. Termini de presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de la Corporació, o en els 
mitjans previstos en l’art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, en el termini de 30 
dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria 
pública en el BOP i en el taulell d’anuncis de la corporació. 
 
6. Termini de resolució i notificació 
 
La resolució dels ajuts es comunicarà en el termini màxim de tres mesos. A partir 
d'aquest termini el silenci administratiu s’entendrà desestimatòri.  
 
7. Criteris de valoració de la subvenció i la seva ponderació. 
 
Els criteris de valoració i ponderació dels ajuts convocats són els recollits en els arts. 
4, 5 i 9 de les bases publicades en  el BOP de Tarragona de data 18 de febrer de 
2016.  
 
8. Publicació 
 
La convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en la web municipal.” 
 
Segon.- Aprovar l’autorització de la despesa, document comptable A, per un import de 
80.350,00 euros amb càrrec a les partides següents del vigent pressupost municipal:  
 
- Subvencions a entitats vinculades a Benestar Social. Import màxim: 4.000 
euros. Aplicació pressupostària 231 48029. 
 
- Subvencions a entitats de caire educatiu vinculades a Ensenyament. Import 
màxim: 6.500 euros.  Aplicació pressupostària 326 48026. 
 
- Subvencions a entitats culturals. Import màxim 13.800 euros. Aplicació 
pressupostària 334 48030. 
 
- Subvencions a entitats per Festa Major. Import màxim 13.400 euros. Aplicació 
pressupostària 338 48012. 
 
- Subvencions per la promoció esportiva. Import màxim: 33.650 euros. Aplicació 
pressupostària 341 48005. 
 
- Subvencions destinades al Comerç. Import màxim: 9000 euros. Aplicació 
Pressupostària  4311 48006. 
 
Tercer.  Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció.” 
 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   19 

APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
12è.-  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2016  PER ATORGAR 
SUBVENCIONS DE CARÀCTER INDIVIDUAL PER A LA REHABIL ITACIÓ DE 
FAÇANES I EL TANCAMENT DE SOLARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 de desembre de 2015 aprovà inicialment  
l’ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics, 
de caràcter individual, per a la rehabilitació de façanes i el tancament de solars del 
municipi de l’Aldea, publicant-se en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i en el BOP de 
Tarragona de data  4 de gener de 2016. 
 
Atès que durant el període d’informació pública no es presentaren al·legacions, 
l’aprovació de l’esmentada ordenança esdevingué definitiva, publicant-se el seu text 
íntegre en el BOP de Tarragona de data 18 de febrer de 2016. 
 
Atès el previst en l’art. 4 de l’ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament 
dels ajuts indicats, correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de la convocatòria 
anual de dites subvencions. 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.-  Aprovar la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics de caràcter 
individual, per a la rehabilitació de façanes i el tancament de solars del municipi de 
l’Aldea,  per a l’any 2016, d’acord amb les bases aprovades definitivament i publicades 
en el BOP  de data 18 de febrer de 2016, el text de la qual és la següent: 
 
“CONVOCATÒRIA 
 
La present convocatòria té per objecte iniciar el procediment per la concessió de 
subvencions  previstes en les bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics, 
de caràcter individual, per a la rehabilitació de façanes i el tancament de solars del 
municipi de l’Aldea,  publicades en  el BOP de Barcelona de data 18 de febrer de 
2016. 
 
1. Crèdit Pressupostari per al 2016 
 
La dotació de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria amb càrrec al 
pressupost de l’Ajuntament, és  la següent: Aplicació pressupostària: 1522 77000 
Consignació inicial de crèdit: 2.000 euros. A les bases d’execució del pressupost 
municipal 2016, en el seu punt 9, s’ha previst el caràcter ampliable d’aquesta partida.  
 
2. Objecte, condicions i finalitat de concessió de la  subvenció 
 
Respecte l’objecte, condicions i finalitats és d’aplicació el previst en el punts 4 de les 
bases publicades en el BOP de Tarragona de data 18 de febrer de 2016. 
 
3. Requisits per a sol·licitar la subvenció 
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Apareixen recollits al punt 5 de les  bases publicades en el BOP de Tarragona de data 
18 de febrer de 2016. 
 
Les sol·licituds de subvenció i documentació que s’ha d’adjuntar, es regula a l’art.7 de 
les bases publicades en el BOP de Tarragona de data 18 de febrer de 2016. 
 
4. Òrgans competents per a la valoració i resolució  del procediment 
 
La instrucció del procediment de concessió dels presents ajuts correspon al  Regidor 
d’Urbanisme i al  tècnic municipal d’urbanisme, d’acord amb el previst a  l’art. 8 de les 
bases. La resolució del procediment correspondrà a la Junta de Govern Local. 
 
5. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini per presentar les sol·licituds a l'Ajuntament de L'Aldea s’iniciarà un cop 
publicada la corresponent convocatòria d’ajudes municipals en el BOP i  finalitzarà el 
15 de desembre de 2016, tret que abans s’hagi exhaurit la partida pressupostària, ja 
que en aquest cas el termini finalitzarà en aquell moment. Amb càrrec a la partida que 
el Ple ha consignat en el pressupost 2016 s’imputaran les ajudes municipals que es 
concedeixen en relació a les obres subvencionables per a les quals s’haguera obtingut 
llicència d’obres o s’haguessin comunicat durant l’any 2016 i al mes de desembre de 
2015. 
 
En tot cas, l’atorgament d’aquestes subvencions municipals estirà subjecte i 
condicionades a la disponibilitat pressupostària. Les sol·licituds de subvenció 
s’atendran per ordre cronològic d’entrada al Registre General de l’Ajuntament. 
 
6. Termini de resolució i notificació 
 
La resolució dels ajuts es comunicarà en el termini màxim de 30 dies A partir d'aquest 
termini el silenci administratiu s’entendrà desestimatòri.  
 
7. Import de les ajudes municipals 
 
S’especifica en el punt 4 de les bases publicades en el BOP de Tarragona de data 18 
de febrer de 2016. 
 
8. Publicació 
 
La convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en la web municipal. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització de la despesa, document comptable A, per un import de 
2.000 euros amb càrrec a l’aplicació 1522 77000  del vigent pressupost municipal, i 
traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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13è.- PROPOSTA D’ACORD DE  L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA D’ADHESIÓ A LA 
TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT  D’ENERGIA 
ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJU DICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRE SA ENDESA 
ENERGIA SAU (Exp. 2012/01). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de L’Alcaldia: 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.-  En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa 
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en 
data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 
31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 

Terme d´energia Terme de potència 

       Preus (€/MWh) Euros/ kW i any 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     
 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc 
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
 
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris 
que tot seguit s’indiquen: 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  

 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 
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Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta 
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze 
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 
d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària 
l’oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva 
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a 
la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 
d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a 
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el període 
d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.-  Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.-  Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als 
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels 
contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.-  Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a 
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Quart.-  Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
Cinquè.-  Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament.  
 
ACORDA 
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Primer.-  Que l’Ajuntament de L’Aldea s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de l’1 
d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions 
econòmiques: 
 

Terme d´energia Terme de potència 

       Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les 
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui 
dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme 
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 
6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
Segon.-  Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest 
ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva 
execució. 
 
Tercer.-  Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart . Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, 
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
14è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’U N CONTRACTE 
MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL II PLA LOCAL  DE POLÍTIQUES 
DE DONES AL MUNICIPI DE L’ALDEA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la Regidora de Benestar Social: 
 
“Atès que el proper 31 de desembre de 2016 finalitza la vigència del Pla d’Acció de 
Polítiques de Dones, el qual va ser aprovat a per al període inicial compres entre 2009 
i 2012, i es va prorrogar per acord de Ple de data 14 de setembre de 2012 fins el  2015 
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i, posteriorment per acord de Ple de data 29 d’agost de 2015 es va acordar una 
segona pròrroga fins el 31 de desembre de 2016. 
 
Atès que resulta convenient la confecció d’un nou Pla d’Acció de Polítiques de Dones 
amb la finalitat d’abordar un nou estudi del context/situació actual del col·lectiu femení 
de l’Aldea, definir les línies estratègiques i programares d’actuacions que es considerin 
necessaris per donar resposta a les expectatives del col·lectiu femení i solucionar les 
seves problemàtiques actuals i aprofitar les oportunitats de les que disposa el municipi 
per al seu creixement personal però també per al creixement social des d’una 
perspectiva d’igualtat de gènere. 
Atès el pressupost presentat en data 1 de març de 2016, reg. d’entrada 426 per part 
de l’empresa GABINET CERES S.L  per a la redacció del Pla municipal esmentat per 
al període 2017-2017, el qual ascendeix a un import de 5.100 €, IVA exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria  231/22648 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor  de serveis segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. (TRLCSP). 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor de serveis consistent en l’elaboració del 
Pla Local de Dones del municipi de l’Aldea, per al període 2017-2019, per un import 
5.100 €, IVA exclòs, més 1.071€ corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa  
GABINET CERES S.L, segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari 
amb reg. d’entrada núm.426/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import de 6.171 euros amb càrrec a la partida 
del pressupost municipal 231/22648. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
15è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’U N CONTRACTE 
MENOR DE SERVEIS PUBLICITARIS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès el pressupost presentat en data 1 de març de 2016, reg. d’entrada 405 per part 
de l’empresa TELEVISON TEVEON EBRE S.L  per a la prestació de serveis 
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publicitaris i de difusió televisiva dels esdeveniments culturals, esportius i lúdics del 
municipi de l’Aldea durant l’any 2016, el qual ascendeix a un import de 4.958,68 €, IVA 
exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria  334/22602 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en la prestació de serveis 
publicitaris i de difusió televisiva dels esdeveniments culturals, esportius i lúdics del 
municipi , per un import  4.958,68 €, IVA exclòs, més 1.041,32 € corresponent al 21% 
d’IVA, a favor de l’empresa TELEVISON TEVEON S.L, segons la proposta econòmica 
presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm.405/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 6.000 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 334/22602. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
16è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’U N CONTRACTE 
MENOR PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA FACTURA ELECTRÒNIC A. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L’adequat compliment de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic requereix que 
per part de l’Ajuntament s’hagi de realitzar una contractació per adequar-se a les 
previsions d’aquesta norma. En concret és fa necessari el subministrament de les 
aplicacions següents: Llicència CGAP amb firma, llicència del registre de factures amb 
firma i ABS.E-fact, segons pressupost presentat per l’empresa ABSIS en data 3 de 
març de 2016, reg. d’entrada 462. En aquest pressupost també es contempla  els 
serveis d’implantació de l’e-fact així com la implantació dels circuits de firma. 
 
Atès el pressupost esmentat  ascendeix a un import de 7.875 €, IVA exclòs. 
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Atès que en la partida pressupostaria  912/21601 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor  de serveis segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 
14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. (TRLCSP). 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor  consistent en el subministrament de les 
aplicacions següents: Llicència CGAP amb firma, llicència del registre de factures amb 
firma i ABS.E-fact, els serveis d’implantació de l’e-fact així com la implantació dels 
circuits de firma per un import 7.875 €, IVA exclòs, més 1.653,75 € corresponent al 
21% d’IVA, a favor de l’empresa  ABS INFORMATICA S.L, segons la proposta 
econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm.462/2016. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import de 9.528,75 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 912/21601. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
17è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’U N CONTRACTE 
MENOR PER A L’EXECUCIÓ D’UNS TREBALLS D’ADEQUACIÓ S EMAFÒRICA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Atès el pressupost presentat en data 29 de febrer de 2016, reg. d’entrada 397 per part 
de l’empresa BQ LLUM TRAFFIC S.L  per a l’adequació de la cruïlla semafòrica del 
c/Bonaire de l’Aldea, el qual ascendeix a un import de 3.438,97 €, IVA exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria  153/21001 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de treballs i subministrament ens 
trobem davant la figura d’un contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en 
el RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. (TRLCSP). 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en l’adequació de la cruïlla 
semafòrica del c/Bonaire  del municipi de l’Aldea, per un import 3.438,97 €, IVA exclòs, 
més 722,18 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa BQ LLUM TRAFFIC   
S.L, segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada 
núm. 397/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 4.161,15 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 153/21001. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
18è.- IMPUGNACIÓ DE L’RD 1/2016, DE 8 DE GENER, PEL  QUAL S'APROVA LA 
REVISIÓ DELS PLANS HIDROLÒGICS, RESPECTE DEL PLA HI DROLÒGIC DE LA 
PART ESPANYOLA DE LA DEMARCACIÓ HIDROGEOGRÀFICA DE L'EBRE . 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L’RD 1/2016, de 8 de gener, pel qual s'aprova la revisió dels Plans Hidrològics de les 
demarcacions hidrogeogràfiques del Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, 
Melilla, Segura i Xúquer, i de la part espanyola de les demarcacions hidrogeogràfiques 
del Cantàbric oriental, Miño - Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre es va publicar en el 
BOE número 16, de 19 de gener de 2016, el qual preveu una sèrie d'actuacions que 
afecten al cabal del riu Ebre i al territori per on aquest transcorre. 
 
D’acord amb l'article 63.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la Llei de bases 
de règim local, 54.3 i 4 de l’RD legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, en relació amb 
l'article 551.3 LOPJ. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, a proposta de l’Alcaldia, acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Impugnar l’RD 1/2016, de 8 de gener, pel qual s'aprova la revisió dels 
Planes Hidrològics de les demarcacions hidrogeogràfiques del Cantàbric Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer, i de la part espanyola de les 
demarcacions hidrogeogràfiques del Cantàbric Oriental, Miño - Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana i Ebre, només respecte del Pla Hidrològic de la part espanyola de la 
demarcació hidrogeogràfica de l'Ebre. 
 
SEGON. Atorgar poders a aquest efecte als lletrats Francisco Espinal Trias, Alexandre 
Peñalver Cabré i Agustín Sánchez Bacardit, i la procuradora de Madrid, senyora María 
Esther Centoira Parrondo i la de Barcelona, Núria Suñé Peremiquel, per tal de sumar-
nos al recurs contenciós que la PDE presentarà davant del Tribunal Suprem. 
 
TERCER. Autoritzar a l'alcalde de l'Ajuntament perquè signi tots aquells documents 
que siguin necessaris per complir els acords anteriors.” 
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Prèviament a la votació la Secretària ha advertit que l’article 63.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de la Llei de bases de règim local (LRBRL), en relació amb l’article 
19.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, legitima a les entitats locals per impugnar disposicions i actes de les 
administracions de l’Estat i de la comunitat autònoma que afectin o lesionin l’àmbit de 
la seva autonomia, i aquesta lesió no ha quedat acreditada mitjançant un dictamen 
jurídic. 
 
Per altra banda, els articles 21 i 22 de l’LRBRL faculten a l’Alcaldia i al Ple de la 
corporació, respectivament, per a l’exercici d’accions judicials i administratius i la 
defensa de la corporació en matèries de la seva respectiva competència. Aquesta 
Secretaria entén que l’RD 1/2016 no afecta a cap àmbit o matèries de competència 
plenària o de l’Alcaldia i, per tant és qüestionable la  competència de la Junta de 
Govern Local per adoptar l’acord. 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
19è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA CONCLUSIÓ DE L ’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT I ASSISTÈNC IA 
COMPTABLE-ECONÒMICA FINANCERA APROVAT PER ACORD DE JGL DE 
DATA 28 DE GENER DE 2016 I APROVACIÓ D’UN NOU EXPED IENT DE 
CONTRACTACIÓ. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 25 de gener de 2016 per part de l’Alcaldia es va adoptar provisió per iniciar 
les actuacions preparatòries de l’expedient de contractació de serveis  
d’assessorament i assistència comptable-econòmica financera els quals resulten 
necessaris per a l’adequada gestió econòmica financera de la corporació. 
 
En data 28 de gener de 2016 la Junta de Govern Local va adoptar un acord referent a 
l’aprovació de dit expedient de contractació en els termes següents:  
 
“1.Aprovar l’inici de l’expedient de contractació de serveis d’assessorament i 
assistència a l’Ajuntament de l’Aldea en matèria comptable, econòmica -financera, per 
procediment negociat sense publicitat. 
 
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 comptable, econòmica -financera,   per procediment negociat sense publicitat 
amb un valor estimat de 29.670 euros, IVA exclòs, en els termes que consten 
incorporats a l’expedient. 
 
3. Invitar a les empreses que tot seguit es relacionen per a que presentin oferta en els 
termes previstos en el Plec esmentat: Vidiella & Rosa Auditors, S.L., Gassó Auditors 
S.L.P., Immaculada Rius Andrés.” 
 
En data 5 de febrer de 2016 es va trametre una invitació a les empreses esmentades 
anteriorment amb l’objecte que presentessin una proposició econòmica. 
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Atès que durant el termini atorgat cap de les empreses ha presentat oferta i no han 
mostrat interès en participar en el procediment negociat per a l’adjudicació d’aquest 
contracte administratiu de serveis, per provisió de l’Alcaldia de data 7 de març de 2016 
es va resoldre iniciar les actuacions preparatòries d’un nou expedient de contractació 
per a l’adjudicació dels serveis  d’assessorament i assistència comptable-econòmica 
financera els quals resulten necessaris per a l’adequada gestió econòmica financera 
de la corporació. 
 
Vist que el valor estimat del contracte no és superior a 60.000 euros, IVA exclòs, i que 
donades les característiques del servei es considera com procediment  de licitació més 
adequat el procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el previst a l’art. 174 e) i 
177.2 del  RDL3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que s’ha redactat i incorporat a l'expedient un nou Plec de Clàusules 
Administratives  i Tècniques Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte, en 
substitució d’aquell que va ser aprovat en data 28 de gener de 2016. 
 
Vist que en data 8 de març  de 2016 han estat emesos els informe de la secretaria-
intervenció municipal, en relació a la legislació aplicable, procediment a seguir i plecs 
de clàusules així com  fiscalització de la despesa. 
 
Atès el previst a l’art. 151.3 del RDL3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
competències que l’Alcaldia ha delegat en favor d’aquest òrgan, segons el decret núm. 
147/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció de l següent ACORD , 
 
1.Declarar deserta la licitació aprovada per l’acord núm. 2 de la Junta de Govern Local 
de data 28 de gener referent a l’aprovació d’un expedient de contractació de serveis 
d’assessorament i assistència comptable-econòmica financera. 
 
2. Aprovar l’inici d’un nou expedient de contractació de serveis d’assessorament i 
assistència a l’Ajuntament de l’Aldea en matèria comptable, econòmica -financera, per 
procediment negociat sense publicitat. 
 
3. 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 comptable, econòmica -financera,   per procediment negociat sense publicitat 
amb un valor estimat de 40.000 euros, IVA exclòs, en els termes que consten 
incorporats a l’expedient. 
 
4. Invitar a les empreses que tot seguit es relacionen per a que presentin oferta en els 
termes previstos en el Plec esmentat: Vidiella & Rosa Auditors, S.L., Gassó Auditors 
S.L.P., Immaculada Rius Andrés.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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20è.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA DE CONTRAC TACIÓ QUE HA 
DE CONSTITUIR-SE PER A LA VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CON TRACTE DE 
SERVEIS CONSISTENT EN LA NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPA LS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès el previst en les clàusules 17, 18 i 19 del Plec Clàusules Administratives 
Particulars per a la contractació del servei de neteja dels edificis municipals de l’Aldea, 
el qual fou aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 
2016. 
 
Atès que el proper dia 14 de març finalitza el termini de presentació d’ofertes, i la 
clàusula 18 del referit Plec preveu que la Mesa  ha de procedir a l’obertura del sobre 
núm. 1 el primer dia hàbil següent a la finalització del termini per al lliurament d’ofertes. 
 
Atès el previst en la Disposició Addicional Segona, apartat 10 del RDL 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
en concordança amb l’art. 320 del mateix text legal. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
Primer.-  Designar com a membres  de la Mesa de Contractació per al procediment de 
licitació del contracte de serveis de neteja d’edificis municipals, els següents càrrecs 
electes: 
 
- Presidirà la Mesa: Daniel Andreu i Falcó, Alcalde-President. 
 
- Vocal: Sr. Simon Falcó i Moreso, Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de 
L’Aldea. 
 
Segon.-  Es designa com a secretària de la Mesa el funcionari Sr. Joan Rallo i Ventura. 
 
Tercer.-  De conformitat amb el previst en la clàusula 17 del Plec Clàusules 
Administratives Particulars per a la contractació del servei de neteja dels edificis 
municipals de Vallromanes, també s’integren com a vocals de la Mesa de 
Contractació, el següent personal funcionari de l’ajuntament: 
 
Titular: Maria Rosa Pons i Ferré, Secretària-interventora. 
Titular: Jordi Gas i Forés, Tècnic municipal d’urbanisme. 
 
També s’integra com a vocal, el següent personal de la Diputació de Tarragona: 
 
Titular: Jordi Monrós i Garate, funcionari de la Diputació de Tarragona adscrit a la 
Unitat de Secretaria Intervenció Municipal. 
 
Quart.-  Notificar aquest acord a tots els membres que formen part de la Mesa de 
Contractació, convocant-los pel dia 15 de març, a les 12 h. a la Sala de Reunions de 
l’Ajuntament, als efectes de procedir a la qualificació de la documentació que s’ha de 
contenir en el sobre núm.1 del referit procediment de licitació. 
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Cinquè.-  Publicar aquest acord en el perfil del contractant de l’ajuntament.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 14:35 hores d el dia 11 de març de 2016, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 3 1 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
  
 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  
 
 
 
 
 


