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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 13/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 31 DE 
MARÇ DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  31 de març de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 13:30 hores, del dia 31 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 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
No assisteix: 
Sr. Albert Curto i Zapater, 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 21 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 21 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 RELATIVA A L’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNC IA DE 
PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA. EXP. 21/2016. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vist que amb data 11 de març de 2016, va ser presentada pel Sr. S. E. Q., en 
representació de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), una sol·licitud de llicència de 
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parcel·lació urbanística de la finca situada al Pla Parcial del Subsector 1 del SAU 
Catalunya Sud, amb la referència cadastral 7447101BF9174N0001KG, d’aquest 
municipi. El projecte de parcel·lació es va aportar a l’Ajuntament prèviament en data 
18/02/2016 registre general d’entrada núm. 297. 
 
Vist que amb data 14 de març de 2016 i de conformitat amb la Provisió de l’Alcaldia de 
data 11 de març de 2016, la Secretaria va emetre un informe referent al procediment a 
seguir i a la legislació aplicable en el procediment de concessió de la llicència de 
parcel·lació urbanística. 

 
Vist que amb data 17 de març de 2016 i de conformitat amb l’article 188.3 del Text 
Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, els 
Serveis Tècnics van emetre un informe en sentit favorable a la concessió de la 
llicència de parcel·lació urbanística citada, un cop examinada la documentació 
presentada per l’Institut Català del Sòl (Incasòl). 
 
Atès els següents fonaments de dret: 
 

— L’article 187 i els articles 191 i següents del Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 

— Els articles 22 i següents del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística ,aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig. 

— Els articles 11 i 26 del Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. 

— L’article 53.1.r) 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. 

— Els articles 71 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

— L’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

— La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions de Catalunya. 

 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions efectuades per l’Alcaldia en el Decret 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposta l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Concedir llicència de parcel·lació urbanística a l’Institut Català del Sòl 
(Incasòl), en relació a la finca registral 1448 del registre de la Propietat de Tortosa 1, 
d’acord amb el projecte de parcel·lació redactat per l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i 
presentat a l’Ajuntament en data 18/02/2016 registre d’entrada núm. 297, del que 
resulta les següents finques finals i del plànol de parcel·lació que consta en el projecte, 
del que se’n certificarà una còpia. 
 
PARCEL·LA NÚMERO 4.2 
 
DESCRIPCIÓ 
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“Urbana. INDÚSTRIA AÏLLADA MITJANA. Porció de terreny edificable situada al terme 
municipal de l’Aldea que comprèn la parcel·la assenyalada amb el número 4.2 al 
sector d’activitats econòmiques Catalunya Sud, de figura trapezoïdal i de 5.102,90 m² 
de superfície. Afronta: al Nord, amb vial, al Sud, amb la parcel·la 4.1, a l’Est, amb vial, i 
a l’Oest, amb la parcel·la número 4.3. 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA I EDIFICABILITAT 
 
Indústria aïllada mitjana 
Edificabilitat màxima d’acord amb la normativa vigent: 5.102,90m² st. 
Longitud de la façana: 153 ml. 
Longitud de la mitgera a Sud: 68,01 ml. 
Longitud de la mitgera a Oest: 59,86,01 ml. 
 
Es valora a efectes de segregació en: 153.087€. 
 
VI.- Un cop efectuada l’anterior segregació per la seva banda nord-oest, la finca matriu 
ha vist reduïda la seva superfície quedant amb la descripció i numeració següent. 
 
PARCEL·LA NÚMERO 4.3 
 
DESCRIPCIÓ 
 
“Urbana. INDÚSTRIA AÏLLADA MITJANA. Porció de terreny edificable situada al terme 
municipal de l’Aldea que comprèn la parcel·la assenyalada amb el número 4.3 al 
sector d’activitats econòmiques Catalunya Sud, de figura trapezoïdal i de 7.371,65 m² 
de superfície. Afronta: al Nord, amb vial, al Sud, amb la parcel·la número 3 del projecte 
de reparcel·lació del subsector 1, a l’Est, amb les parcel·les 4.2 i 4.1, i a l’Oest, amb 
límit de l’àmbit. 
 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA I EDIFICABILITAT 
 
Indústria aïllada mitjana 
Edificabilitat màxima d’acord amb la normativa vigent: 7.371,65 m² st. 
Longitud de la façana: 87,95 ml. 
Longitud de la mitgera Est: 109,51 ml. 
Longitud de la mitgera Sud: 98,42 ml. 
Longitud de la mitgera Oest: 54,75 ml. 
 
SEGON. Les condicions urbanístiques a la nova parcel·la són les detallades en la 
Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries i de planejament, subsector 1 del SAU 
Catalunya Sud aprovada definitivament el 26 de setembre de 2012, per la Comissió 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre i publicada al DOGC 6274 de 14 de desembre de 
2012. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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3r.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ATORGAMENT D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS EXP. 1/16.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 4 de gener de de 2016 
amb Registre general d'Entrada 3/2016: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES

1/2016 MC. B. B. Pol 7 Parc 
157 

Pou de reg 54,00€ 150,00€ 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels 
serveis tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 
21/03/2016, 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 fer un pou de reg al Polígon 7 Parcel·la 157 de 
l’Aldea, promogut per MC. B. B. 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. 
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TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el 
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. 
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser 
sol·licitades expressament, l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, 
prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la 
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa 
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit 
per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un 
import total de 54,00€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

1.000,00 x 3,80 % 38,00 € 

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

1.000,00 x  1,2 % 12,00 €  

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

 16,00 € 

TOTAL  54,00 € 
  
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 1.000,00€ 
 %  0,15 
  1,50€ 
 
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. 

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

• El volum d’aigua a extraure autoritzat és de 7000 m3, que s’utilitzarà a la 
pròpia finca. 

• La fondària màxima de perforació haurà d’ésser de 5 metres i el diàmetre 1 
metre. 

• El material de revestiment serà anells de formigó. 
• L’autorització és a precari d’acord amb els condicionants establerts al 

paràgraf 9 de la resolució d’ autorització de perforació 54.2 de la CHE. 
 
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. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A UN EXPEDIENT DE CO MUNICACIÓ 
PRÈVIA D’OBRES MENORS EXP. 31/16.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 07/03/2016 amb Registre 
d’entrada núm. 470/2016 per la Sra. MR. P. B. on comunica les obres de tancament de 
solar situat al carrer Santa Rosa, 17 de l’Aldea i el mateix dia i  amb Registre d’entrada 
núm. 469/2016 sol·licita la concessió d’un ajut municipal en virtut de les bases 
publicades en el BOPT 18 de febrer de 2016 que han de regir la concessió d’ajuts 
econòmics, de caràcter individual, per a la rehabilitació i neteja de façanes i el 
tancament de solars i la convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local del dia 
11 de març de 2016. 
 
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 29/03/2016, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Vista l’ordenança local reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajuts 
econòmics, de caràcter individual, per a la rehabilitació i neteja de façanes i el 
tancament de solars. 
 
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. MR. P. B. on comunica les obres de tancament de solar 
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situat al carrer Santa Rosa, 17 de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics 
municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
“                                                                                                                                        
Expedient:    31/16 
Assumpte: Comunicació prèvia de les obres tancament perimetral parcel·la solar. 
Sol·licitant:  MR. P. B. 
Emplaçament: C/ Santa Rosa 17 
   
 
Jordi Gas Forès, 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. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
3. Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors 
que es porten a terme a C/ Santa Rosa 17, consistents en col·locar un tancament 
perimetral al solar , 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. 

 
4. 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  500 €. 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

500 x 3,80 % 19 € 

TOTAL*  19 € 
 
*Es donen els requisits de les bases al respecte per als tancaments dels solars urbans 
regulats per Ordenança publicada al BOP número 33 de 18/2/2016. 
 
5. 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 19,00€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

500 x 3,80 % 19 € 

TOTAL  19 € 
 
CINQUÈ.- Atorgar a la Sra. MR. P. B. una ajuda per import de 19,00€ en virtut de les 
bases aprovades pel Ple de data 21 de desembre de 2015 i publicades en el BOPT 18 
de febrer de 2016. Per poder beneficiar-se d’aquest ajut és necessari que l’interessat 
aporti la següent documentació: 
 
-Fotografia del cartell de beneficiari. 
-Declaració per part del beneficiari sobre finalització de les obres. 
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SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal, als efectes 
procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A UN EXPEDIENT DE CO MUNICACIÓ 
PRÈVIA D’OBRES MENORS EXP. 34/16.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 11/03/2016 amb Registre 
d’entrada núm. 530/2016 pel Sr. JJ. R. S. on comunica les obres de tancament 
perimetral parcel·la al solar situat al carrer Església, 60 de l’Aldea i sol·licita la 
concessió d’un ajut municipal en virtut de les bases publicades en el BOPT 18 de 
febrer de 2016 que han de regir la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, 
per a la rehabilitació i neteja de façanes i el tancament de solars i la convocatòria 
aprovada per la Junta de Govern Local del dia 11 de març de 2016. 
 
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 29/03/2016, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Vista l’ordenança local reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajuts 
econòmics, de caràcter individual, per a la rehabilitació i neteja de façanes i el 
tancament de solars. 
 
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 pel Sr. JJ. R. S. per on comunica les obres de tancament perimetral 
parcel·la la al solar situat al carrer Església, 60, de l’Aldea i comunicar que per part 
dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la 
seva petició: 
“ 
Expedient:    34/16 
Assumpte: Comunicació prèvia de les obres tancament perimetral parcel·la solar. 
Sol·licitant:  JJ. R. S. 
Emplaçament: C/ Església 60 
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Jordi Gas Forès, 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. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 

 
3. Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que 

es porten a terme a C/ Església 60, consistents en col·locar un tancament 
perimetral al solar , 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. 
 
4. 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  500 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

500 x 3,80 % 19 € 

TOTAL*  19 € 
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*Es donen els requisits de les bases al respecte per als tancaments dels solars urbans 
regulats per Ordenança publicada al BOP número 33 de 18/2/2016. 
 
5. 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 19,00€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

500 x 3,80 % 19 € 

TOTAL  19 € 
 
CINQUÈ.- Atorgar al Sr. JJ. R. S. una ajuda per import de 19,00€ en virtut de les 
bases aprovades pel Ple de data 21 de desembre de 2015 i publicades en el BOPT 18 
de febrer de 2016. Per poder beneficiar-se d’aquest ajut és necessari que l’interessat 
aporti la següent documentació: 
 
-Fotografia del cartell de beneficiari. 
-Declaració per part del beneficiari sobre finalització de les obres. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal, als efectes 
procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è. PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A UN EXPEDIENT DE COM UNICACIÓ 
PRÈVIA D’OBRES MENORS. EXP. 32/16. 
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Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 10/03/2016 amb Registre 
d’entrada núm. 514/2016 pel Sr. J. G. V. on comunica les obres de col·locar una porta 
a un garatge situat al carrer Lligallo Carvallo, s/n 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 29/03/2016, 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 pel Sr. J. G. V.  on comunica les obres de col·locar una porta a un 
garatge situat al carrer Lligallo Carvallo, s/n de l’Aldea i comunicar que per part dels 
serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva 
petició:    
                                                                                            
Expedient:     32/16 
Assumpte:   Comunicació prèvia de les obres col·locar una porta de garatge. 
Sol·licitant:   J. G. V. 
Emplaçament:  C/ Lligallo de Carballo s/n. 
   
Jordi Gas Forès, 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 
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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 2B extensiva.  
 

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

es porten a terme a C/ Lligallo de Carballo s/n , consistents en col·locar una 
porta de garatge , 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. 

 
4. 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  800 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

800 x 3,80 % 30,4 € 

TOTAL  30,4 € 
 

5. 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 
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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 30,40€ amb el 
següent desglossament: 

 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

800 x 3,80 % 30,4 € 

TOTAL  30,4 € 
 
 

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.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A  L’ASFALTAT EN 
DOBLE REG ASFÀLTIC D’UN TRAM DEL CARRER PAU CASALS I CARRER V4. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Serveis Municipals: 
 
“A l’empara d’allò previst en els arts. 34, 35 i 36.6 del reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de data 13 de juny, 
els serveis tècnics municipals han redactat una memòria tècnica valorada per a 
l’asfaltat en doble reg asfàltic d’un tram del carrer Pau Casals i Carrer V4. 
 
El pressupost d’execució per contracta ascendeix a l’import de 13.601,50 € (IVA 
inclòs). 
 
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i 
valorar les obres i treballs que han de ser objecte de contractació. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar la memòria tècnica valorada per a l’asfaltat en doble reg asfàltic d’un tram 
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del carrer Pau Casals i Carrer V4 elaborada pels serveis tècnics municipals, quin 
pressupost d’execució per contracte ascendeix a 13.601,50 € (IVA inclòs). 
 
2n.- Publicar aquest acord al BOP de Tarragona i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament 
per al seu coneixement general.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
8è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D’UNA  PLAÇA 
D’APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Serveis Municipals: 
 
“Vista la petició presentada per la Sra. S. P. V. amb reg. entrada núm. 395 de data 29 
de febrer de 2016 en la que sol·licita la concessió de reserva d’una plaça 
d’aparcament per a minusvàlids a l’Avinguda Catalunya número 64 de L’Aldea. 
 
Vista la documentació que acompanya l’esmentada petició. 
 
Vist l’informe emès al respecte en data 17 de març de 2016 per part del servei 
municipal de vigilància. (informe 64/16). 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Concedir a la Sra. S. P. V. una reserva d’una plaça d’aparcament per a 
minusvàlids a l’Av. Catalunya núm. 64 de L’Aldea pel termini d’un any comptador des 
de la data d’adopció d’aquest acord. 
 
2n.- Transcorregut aquest any serà necessari que la interessada procedeixi a sol·licitar 
a l’Ajuntament nova llicència. 
 
3r.- Qualsevol alteració en el lloc de residència habitual s’haurà de notificar per escrit. 
 
4t.- Notificar aquest acord a la interessada i al servei municipal de vigilància i a la 
Brigada Municipal.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9è.- PROPOSTA DE BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ PER CANVI DE TITULARITAT 
D’UN TAXA D’ESCOMBRARIES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la Diputació de 
Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea, en la qual es proposa donar de baixa uns rebuts 
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en concepte de pagament de la taxa de recollida d’escombraries per canvi de subjecte 
passiu. 
 
Atès que els referits rebuts són corresponents als anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 
i que porten com a números de clau de cobrament 43 184 100 2011 01 00000302, 43 
184 100 2012 01 00000302, 43 184 100 2013 01 00000302, 43 184 100 2014 01 
00000302 i 43 184 100 2015 01 00000302 corresponents a l’habitatge situat a 
l’Avinguda Catalunya 344 2n 3a, a nom de la Sra. B. C. LL. 
 
Atès el previst a l’art. 3 i 8 de l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  ACORD, 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la 
Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
SEGON.- Donar de baixa els rebuts corresponents als anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 
2015 i que porten com a números de clau de cobrament 43 184 100 2011 01 
00000302, 43 184 100 2012 01 00000302, 43 184 100 2013 01 00000302, 43 184 100 
2014 01 00000302 i 43 184 100 2015 01 00000302 corresponents a l’habitatge situat a 
l’Avinguda Catalunya 344 2n 3a, a nom de la Sra. B. C. LL. 
 
TERCER.- Expedir nova liquidació dels anys 2013, 2014 i 2015 corresponents a 
l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya 344 2n 3a, a nom del Sr. J. C. C. amb DNI 
núm. 40923130N amb domicili fiscal a l’Avinguda Catalunya 344 2n 4a de L’Aldea. 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats, al servei municipal encarregat de la 
gestió del padró municipal de la taxa d’escombraries i a l’oficina liquidadora per al seu 
coneixement i efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
10è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADJUDICACIÓ D’UN CON TRACTE 
D’ESPECTACLES. ORQUESTRA MARINADA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2016  la Regidoria de 
Festes ha previst la realització d’una actuació musical  a càrrec de l’orquestra Europa 
Marinada que ha de tenir lloc el dia 13 d’agost de 2016. 
 
Atès el pressupost presentat en data 2 de març de 2016, reg. d’entrada 440, per part 
de l’empresa FATSINI S.L per a la realització de l’actuació musical assenyalada 
anteriorment, el qual ascendeix a un import de 8.000 €, IVA exclòs. 
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Atès que a l’aplicació pressupostaria  338/22612 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques  de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en una actuació musical a 
càrrec de l’orquestra Marinada  pel dia 13 d’agost de 2016, per un import  8.000,00 €, 
IVA exclòs, més 1.680,00 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa FATSINI 
S.L segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada 
núm. 440/2016. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 9.680,00 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 338/22612. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
11è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ M ENOR 
D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A LA CARPA DE L’ESPLAI. (C OSTAT LLAR 
D’INFANTS DE L’ALDEA). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Atès el pressupost presentat en data 8 de març de 2016, reg. d’entrada 480 per part 
de l’empresa AQUALLAR I SALVADOR SL  per a la instal·lació elèctrica a la carpa de 
l’esplai (costa Llar Infants de L’Aldea), el qual ascendeix a un import de 3.083,64 €, 
IVA exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 338/62503 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 
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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 instal·lació elèctrica a la 
carpa de l’esplai (costa Llar Infants de L’Aldea), per un import 3.083,64 €, IVA exclòs, 
més 647,56 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa AQUALLAR I 
SALVADOR S.L, segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. 
d’entrada núm. 480/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 3.731,20 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 338/62503. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
12è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ D’U N CONTRACTE 
MENOR DE SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Serveis Municipals: 
 
“Atès que un dels serveis mínims i obligatoris que ha d’atendre l’Ajuntament és la 
neteja viaria, segons resulta de l’art. 26.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de règim local. 
 
Atès que amb el personal propi de l’Ajuntament de l’Aldea adscrit al servei municipal 
de la brigada d’obres i serveis no és pot atendre satisfactòriament la prestació d’aquest 
servei. 
 
Atès que existeix la possibilitat de contractar externament la prestació d’aquest servei 
a una empresa especialitzada en dit servei. 
 
Considerant la memòria de la Regidoria de Serveis de data 29 de març de 2016 
referent a la contractació esmentada. 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció emes al respecte en data 29 de març de 2016. 
 
Atès que per part de la Regidoria de Serveis Municipals s’ha sol·licitat un pressupost a 
l’empresa URBASER S.A per a la prestació de dit servei durant el mes d’abril de 2016, 
el qual ascendeix  a l’import de  8.985,71 euros (reg. d’entrada núm. 592 de data 21 de 
març de 2016), contemplant-se la realització dels treballs de forma manual. 
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Atès que en la partida pressupostaria 929/22722 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. 10, 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: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor de serveis consistent en la neteja 
viaria de les zones del municipi, que consten grafiades en el plànol incorporat en el 
present expedient de contractació, durant el mes d’abril de 2016, a favor de l’empresa 
URBASER S.A. 
 
SEGON.- Imputar la despesa derivada d’aquests treballs a la partida del pressupost 
municipal 929/22722, el qual ascendeix a 8.168,83 €, al qual s’ha d’afegir el 21% d’IVA 
que és de 816,88 €, resultant un import total de 8.985,71 €. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:50 hores d el dia 31 de març de 2016, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 1 9 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
  
 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  
 
 
 
 
 


