
     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   1 

 ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 27/2016 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 14 DE 
JULIOL DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  14 de juliol de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 14 de juliol 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 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
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 7 DE JULIOL 
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 7 de 
juliol de 2016, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, queda 
aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n.- ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FIN ANCERA LOCAL 
2016. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Tarragona, per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 
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2016, signat en data 11 de juliol de 2016, i publicat a la seu electrònica de la Diputació 
de Tarragona. 
 
Atès que l’adhesió de l’Ajuntament de l’Aldea a l’esmentat conveni  es considera del tot 
beneficiosa pels interessos municipals, ja que permetrà a curt termini disposar de 
liquidesa per satisfer el pagaments de la corporació front  tercers per obligacions 
contretes per l’Ajuntament en l’exercici de les seves competències municipals. 
 
Atès que l’adhesió a aquest Conveni no suposa per a l’Ajuntament l’assumpció de cap 
obligació econòmica i per tant no li suposa cap cost. 
 
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 mitjançant el Decret núm. 
47/2015 de data 2 de juliol, 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de l’Aldea s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Tarragona, publicat a la Seu electrònica de la Diputació 
de Tarragona, amb què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 
2016. 
 
Segon.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la 
Diputació de Tarragona un pagament per import de 44.943,00 euros, per compte dels 
crèdits que l’entitat té respecte de la Generalitat de Catalunya que es detallen tot 
seguit: 
 
Doc. Financer  Codi  Concepte  Import  
4000164046 18080 FCLC 2014 44.943,00 € 

 
Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament de 
l’Aldea, transmet a favor de la Diputació de Tarragona els drets de cobrament dels 
crèdits esmentats, de manera que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de 
Catalunya els ha de fer efectius directament a aquesta Diputació.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CLASSIFICACIÓ DE LES OF ERTES 
PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLIC ITAT PER A 
L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’U N VEHICLE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“La Junta de Govern Local en sessió de data 26 de maig de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació per al subministrament d’un vehicle per al servei de 
vigilància municipal en la modalitat de rènting, que incorporava el corresponen plec de 
clàusules administratives i tècniques particulars per procediment negociat sense 
publicitat. 
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Aquest contracte s’adjudica per procediment negociat sense publicitat en base al 
previst als arts.  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. 
 
Es van convidar tres empreses per a la presentació d’oferta, les quals són els 
següents: Bansacar Autorenting, Caixabank Euipment Finance SAU i Davima Motors 
S.L. 
 
Dintre de termini han presentat oferta les següents empreses: Davima Motors , S.L ( 
reg. d’entrada núm.1310 de data 15 de juny de 2016) i Bansacar Autorenting (reg. 
d’entrada núm.1411de data 30 de juny de 2016, aquesta empresa va comunicar 
mitjançant fax de data 28 de juny 2016, la tramesa de l’oferta per correu postal). No 
s’ha presentat oferta de subministrament  per part de Caixabank Euipment Finance 
SAU. 
 
En data 30 de juny de 2016 l’òrgan de contractació d’aquest procediment va obrir les 
proposicions presentades per les dos empreses esmentades anteriorment i els va 
concedir un termini de 5 dies naturals per si volien millorar la seva oferta, de 
conformitat amb el procediment de negociació regulat a la clàusula IX del corresponent 
PCAPPT. 
 
Atès que durant aquest termini cap de les dos empreses ha manifestat la seva voluntat 
de millorar la proposta que van presentar inicialment. 
 
Atès el previst a la clàusula IX del PCAPPT que ha de regir la contractació d’aquest 
subministrament. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
règim intern de delegació de competències de l’Ajuntament de l’Aldea, que resulta de 
l’acord de Ple de data 17 de juliol de 2015 i el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de 
data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
1.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent l’acord adoptat per 
la Junta de Govern Local  en la seva sessió núm. 26 de data 30 de juny de 2016, de 
conformitat amb l’ordre decreixent següent: 
 
DAVIMA 
 

- Preu ofertat del renting sense IVA: 42. 960 EUROS. PUNTUACIÓ: 11,30 
- Vehicle de reposició: sí s’ofereix. PUNTUACIÓ: 10. 
- Millora relativa al preu Km.no esgotats: Sí s’ofereix, l’import ofertat és 0.030 per Km. no 

esgotat. Puntuació: 5 
- Millora del preu Km. en cas d’excés: Sí s’ofereix, l’import oferta és de 0,060. Puntuació: 

5 punts 
- TOTAL: 31.30 

 
ALTRES MILLORES: oferta un vehicle gratuïtament durant 10 dies puntuals, oferta un ús 
gratuït. Pot ser qualsevol vehicle de la seva flota 
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BANSACAR AUTORENTING 
 

- Preu ofertat del renting sense IVA: 40.123,20 EUROS. PUNTUACIÓ: 17,16 
- Vehicle de reposició: sÍ s’ofereix. PUNTUACIÓ: 10. 
- Millora relativa al preu Km.no esgotats: NO s’ofereix. Puntuació: 0 
- Millora del preu Km. en cas d’excés: NO s’ofereix. Puntuació: 0 punts 
- TOTAL: 27,16 

 
2.- Notificar i requerir a l’empresa DAVIMA MOTORS S.L, licitador que ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a 
comptar des del següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació prevista 
a la clàusula  XI del PCAPPT. 
 
3.- Realitzats els tràmits anteriors, que Secretaria emeti Informe-Proposta i es 
comuniqui a aquest  òrgan per resoldre al respecte.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ SE  SERVEIS A 
FAVOR DEL COPATE EN MATÈRIA DE SALUBRITAT PÚBLICA I  
ASSESSORAMENT ENERGÈTIC. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Medi Ambient: 
 
“Vista la proposta econòmica presentada pel Consorci de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre, amb reg. d’entrada núm. 1327 de data 17 de juny de 2016,  
corresponent a la prestació de serveis de salubritat pública, control de mosquit i 
comptabilitat energètica  per a l’exercici 2016, la qual ascendeix  en la seva totalitat a 
l’import de 17.627,59 euros (IVA EXCLÒS), el qual es desglossa en els conceptes 
següents: 
 
Concepte  Import EUR  
Servei de control del mosquit 13.553,70 
Servei de salubritat pública 826,45 
Agència Local de l’Energia 3.247,44 

 
Atès que els serveis de salubritat pública, consistents en les aplicacions de la 
campanya de desratització així com les revisions anuals a les escoles públiques del 
municipi,  el servei de control de mosquit i el servei de comptabilitat energètica des de 
l’abril de 2015 s’està duent a terme per mig d’aquest consorci, que ha nascut amb la 
voluntat de donar continuïtat i consolidar les accions que els Consells Comarcals de 
les Terres de l’Ebre han desenvolupat durant els darrers 25 anys, les quals han estat 
encaminades a dotar de contingut i d’escala econòmica i tècnica suficient les 
competències locals en matèria ambiental. 
 
 Atès que aquest ens sorgeix de la idea de fusionar en el seu sí els serveis 
agroambientals que venien sent desenvolupats pel CODE (Consorci de Serveis 
Agroambientals del Baix Ebre i Montsià), així com els serveis que han desenvolupat el 
REBÉ, el Consorci per a la gestió de Residus del Montsià, Consorci dels espais 
naturals del Montsià, i el Consorci per a la gestió de la Serra de Cardó-Boix. 
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Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons  resulta dels arts. 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 allò previst en  la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de  l’ACORD següent: 
 
1.- Aprovar la proposta econòmica presentada pel Consorci de Polítiques Ambientals 
de les Terres de l’Ebre, amb reg. d’entrada núm. 1327 de data 17 de juny de 2016, 
corresponent a la prestació de serveis de salubritat pública, control de mosquit i 
comptabilitat energètica  per a l’exercici 2016, la qual ascendeix  en la seva totalitat a 
l’import de 17.627,59 euros (IVA EXCLÒS) i 18.483,10 euros amb IVA inclòs, el qual 
es desglossa en els conceptes següents: 
 
Concepte  Import EUR  
Servei de control del mosquit 13.553,70  
Servei de salubritat pública 826,45 ( iva no inclòs) 
Agència Local de l’Energia 3.247,44 (iva no inclòs) 

 
2.- Aprovar la realització d’aquests serveis a càrrec del  Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l’Ebre per l’exercici 2016. 
 
3.- Autoritzar i disposar dita despesa per import de 18.483,10 euros  (IVA INCLÒS)  
amb càrrec a la partida del pressupost municipal 171/22618. 
 
4.- Notificar aquest acord al COPATE així com al servei municipal d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- CONCESSIÓ D’UNA RESERVA D’ESTACIONAMENT DE VEH ICLES 
RESERVAT PER A PERSONES MINUSVÀLIDES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 2 de maig de 2016 RE 938/16 per part de la Sra. 
R. G. G. en la que sol·licita la senyalització al c/Montblanc núm. 13 d’una plaça 
d’estacionament de vehicle reservada per a persones minusvàlides. 
 
Vista la documentació aportada per l’interessat. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de  data 11 de maig de 2016. 
 
Atès allò previst a l’art. 7 del RDL 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, pel 
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que fa a les competències municipals en matèria de d’ordenació i control del trànsit en 
les vies urbanes de la seva titularitat. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Accedir a la petició presentada en data 2 de maig de 2016 RE 938/16 per part de la 
Sra. R. G. G. en la que sol·licita la senyalització al c/ Montblanc núm. 13 una plaça 
d’estacionament de vehicle reservada per  a persones minusvàlides. 
 
2.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància als efectes oportuns. 
 
3.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è.-  PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA DEVOLUCIÓ DE L A GARANTIA 
DEFINITIVA APORTADA PER  L’EMPRESA VIDIELLA I ROSA,  EN EL MARC DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS ADJUDICAT EN DATA 15 DE JULIOL  DE 2013. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició presentada per l’empresa Vidiella & Rosa Auditors – Censors Jurats de 
Comptes SRC en data 2 de juny de 2016 de 2016, RE. núm. 1211, referent a la 
devolució de la garantia definitiva que va constituir amb motiu de l’adjudicació del 
contracte administratiu per a la prestació de serveis d’assessorament comptable, 
segons acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2013 i per un preu de 
16.407,60 euros/mensuals, IVA inclòs. 
 
Atès que l’esmentada garantia va ser lliurada a l’Ajuntament, segons consta acreditat a 
l’expedient de contractació, mitjançant l’aportació d’un xec i per import de 726,00 
euros. 
 
Atès que s’ha extingit el contracte de serveis del qual responia dita fiança, sense que 
s’hagi produït cap incidència negativa pel que respecta a l’execució de les prestacions 
contractades. 
 
Atès el previst a l’art. 100 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei de contractes del sector públic. 
 
Atès que el plec de clàusules d’aquest contracte no estableix un període de garantia. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències efectuada pel Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
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1.-  Aprovar la devolució i cancel·lació de la garantia definitiva constituïda per 
l’empresa Vidiella & Rosa Auditors – Censors Jurats de Comptes SRC mitjançant 
l’aportació d’un xec i per import de 726,00 euros. 
 
2.- Notificar aquest acord a Vidiella i Rosa, auditors-Censors Jurats de Comptes, SRC 
 
3.- Donar trasllat d’aquest acord al servei d’intervenció municipal.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
7.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
MENOR D’ESPECTACLES.  
 
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’unes actuacions musicals  a càrrec de la xaranga 
“XINO-XANO” des del dia 12 fins el dia 20 d’agost  de 2016. 
 
Atès el pressupost presentat en data 6 de juny de 2016, reg. d’entrada 1226, per part 
de l’agrupació musical “XINO-XANO”  per a la realització de  les actuacions musicals 
assenyalades anteriorment, el qual ascendeix a un import de 5.316,50 €, IVA exclòs. 
 
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 la realització d’unes 
actuacions musicals  a càrrec de la xaranga “XINO-XANO” des del dia 12 fins el dia 20 
d’agost  de 2016, per un import 5.316,50 €, IVA exclòs, més 1.116,46 € corresponent 
al 21% d’IVA,  segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. 
d’entrada núm.1226/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 6.432,96 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 338/22612. 
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3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
8è.- APROVACIÓ D’UNA BAIXA DE LIQUIDACIÓ DE PLUSVÀL UA I EMISSIÓ DE 
NOVA LIQUIDACIÓ. M. C. B. B. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància presentada per al Sra. M. C. B. B. en data amb reg. d’entrada 1195 
de data 31 de maig de 2016, en la qual sol·licita la baixa de la plusvàlua amb clau de 
cobrament 43-184-352-2016-02-0000156-96. 
 
Atès que se li va liquidar per equivocació, una plusvàlua amb concepte de transmissió 
de la propietat a títol gratuït d’una finca urbana de L’Aldea amb núm. de referència 
cadastral 8428303BF9182G0001GF la qual ascendeix a 429,10 €. 
 
Atès que la escriptura pública aportada per la interessada es dedueix que el fet 
imposable d’aquest impost és la transmissió gratuïta d’un usdefruit sobre la finca 
urbana amb referència cadastral 8428303BF9182G0001GF. 
 
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.- Donar de baixa el rebut amb clau de cobrament 43-184-352-2016-02-0000156-96 
referent a la liquidació d’una plusvàlua sobre la finca urbana amb referència cadastral 
8428303BF9182G0001GF. 
 
2.- Efectuar una nova liquidació de la plusvàlua de la finca amb núm. de referència 
cadastral 8428303BF9182G0001GF. 
 
3.- Notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE.- Gestió d’Ingressos així 
com a la interessada.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9è. PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS EXP. 76/16. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 15 de juny de 2016 amb 
Registre general d'Entrada 1305/2016: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 

LIQUIDACIÓ 
TOTAL 
FIANCES



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   9 

76/2016 M. E. A. R. Pol 9 Parc 
170 

Tancament de 
parcel·la 

49,44€ 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 
29/06/2016, 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 mur de pedra seca 
al Polígon 9 Parcel·la 170 de l’Aldea, promogut per M. E. A. R. 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 49,44€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

880,00 x 3,80 % 33,44 € 

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

880,00 x  1,2 % 10,56 €  

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

 16,00 € 

TOTAL  49,44 € 
 
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 880,00€ 
%  0,15 
 1,32€ 
 
SETÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions:  
 

• Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant 
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud 
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai 
públic. 

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

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

• L’ autorització s’ entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers.   

Total Residus (import mínim – Decret  89/2010) 150,00 € 
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• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no 
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les 
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent. 

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

• Atès que les NNSS de l’Aldea no preveuen una regulació específica de les 
tanques en sòl no urbanitzable, i atenent al contingut normatiu del Pla 
territorial parcial de les Terres de l’Ebre, ES CONCLOU QUE:  

• Mentre les directrius no siguin concretades en documents normatius de 
major detall, en l’atorgament de les llicències de tanques en sòl no 
urbanitzable, caldrà aplicar els apartats 6 i 7 de l’article 2.3 i l’apartat 4.c) de 
l’article 4.3. 

• D’ acord amb el Pla Territorial parcial de les Terres de l’ Ebre l’ article 2.3. 
 

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. 

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

 
• a) Amb les excepcions que preveu la lletra h) no s'admeten tanques d'obra, 

llevat dels murs de pedra seca d'alçada no superior a 90 cm. 
• b) Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la 

transparència en tota la seva alçada. 
• c) Les tanques visualment permeables poden complementar-se amb 

vegetació pròpia de l'entorn per aconseguir el grau d'opacitat que es desitgi. 
• d) Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva 

longitud, per bé que poden incorporar diferències per tal de millorar la 
integració amb l'entorn si aquest no és homogeni. 

• e) Els materials manufacturats utilitzats en les tanques han de tenir colors 
discrets per tal que s'integrin bé en la gamma cromàtica del lloc. 

• f) Sempre que no sigui incompatible amb l'activitat que motivi la necessitat 
de tanques, aquestes han de permetre el pas de la petita fauna terrestre 
pròpia del lloc. 

• g) Les tanques d'obra existents i les que preveu la lletra h) s'han de tractar 
amb superposicions de vegetació viva per tal de millorar la seva integració 
en el paisatge. 

• h) Només s'admeten tanques d'obra 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. 
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Es compliran els condicionants de l’acta signada pels veïns davant del Jutge de Pau, 
Sr. José Fernando Rico Castaño, en data 3 de Juny de  2016. 
 
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. 
 
10è.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS 
DIOCESANA DE TORTOSA I L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA PER AL 
MANTENIMENT DEL SERVEI DE CÀRITAS PARROQUIAL L’ALDE A 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la Regidora de Benestar Social: 
 
“Vist el text del conveni de col·laboració  proposat per l’entitat CARITAS DIOCESANA 
DE TORTOSA a aquest Ajuntament per al manteniment del servei de Càritas 
Parroquial  l’Aldea  d’atenció a les persones més necessitades per l'exercici 2016. 
 
Atès que en el pressupost municipal 2016 hi figura una subvenció nominativa a favor 
d’aquesta entitat per un import de 6.000 euros a l’aplicació pressupostaria 231/48019. 
 
Atès el previst a l’art. 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, així com l’art. 66 del RD 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament que desenvolupa el text legal mencionat anteriorment. 
 
Atès l’informe de secretaria-intervenció de data 12 de juliol de 2016 emès al respecte. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre  l’entitat CARITAS DIOCESANA 
DE TORTOSA  i l’Ajuntament de l’Aldea per al manteniment del servei de Càritas 
Parroquial  l’Aldea  d’atenció a les persones més necessitades per l'exercici 2016, quin 
text és el següent: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS DIOCESANA D E TORTOSA I 
L'AJUNTAMENT DE L’ALDEA PER AL MANTENIMENT DEL SERV EI DE CÀRITAS 
PARROQUIAL  L’ALDEA  D’ATENCIÓ A LES PERSONES MÉS N ECESSITADES 
PER L'EXERCICI 2016 

 
L’Aldea, a......... de ......... de 2016 
 
R E U N I T S 
 
D'una banda, l'Il·lm. Sr. Daniel Andreu i Falcó, com a alcalde - president de l' Ajuntament 
de l’Aldea (en endavant Ajuntament), en ús de les seves competències. 
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D'altra banda, la  Sra. Mª Angeles Pradas Naches amb NIF 73.354.690-P, Directora de 
Càritas Parroquial de l’Aldea (en endavant Càritas Parroquial) com a representant de 
CARITAS DIOCESANA DE TORTOSA, amb CIF R4300122A, segons delegació 
documental, emesa d’acord al article 22, apartat: àmbit de la representació, punt 3.i 
que s’adjunta al present conveni. 
 
Actuen en nom i representació de les institucions respectives, degudament facultats 
per a aquest acte, reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària, i  
 
E X P O S E N 
 
1. Que Càritas Diocesana de Tortosa exerceix la seva activitat caritativa i social a través 

de les diferents  Càritas Parroquials i Interparroquials de la Diòcesis i en el cas que 
ens ocupa a través de Càritas Parroquial de l’Aldea.  

2. Que Càritas Parroquial acompanya i dona suport a persones amb situació o risc 
d’exclusió social al municipi de l’Aldea . 

3. Que és interès de l'Ajuntament donar suport econòmic a la iniciativa de Càritas 
Parroquial  i per a la qual ha sol·licitat ajut econòmic a l'Ajuntament  

4. D'acord amb aquestes manifestacions, les dues parts decideixen subscriure el 
següent pacte, amb subjecció a les següents. 

 
C L À U S U L E S 
 
Primera.- Càritas Parroquial prestarà els seus serveis  a les instal·lacions ubicades a 
Carrer de l'Església, 40, 43896 de l'Aldea. 
 
Segona.- Càritas Parroquial i l'Ajuntament es comprometen a fer un seguiment dels 
recursos acordats a fi de corregir i millorar els serveis que creguin oportuns.  
 
Tercera.- Càritas Parroquial mantindrà coordinacions mensuals amb els responsables 
dels serveis socials municipals per tal que aquests puguin fer un seguiment acurat dels 
usuaris derivats i del desenvolupament dels serveis subvencionats.  
 
Quarta.- En el moment de sol·licitar l’ajut, Càritas ha presentat declaració responsable de 
trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. La declaració la realitza de conformitat amb l'article 24.7 del RD887/2206, de 21 
de juliol, el qual desenvolupa la llei General de Subvencions, i donat el seu caràcter 
d'entitat sense ànim de lucre.     
 
Cinquena.- L'Ajuntament abonarà a Càritas Parroquial la quantitat de 6.000€ per l'exercici 
2016 amb càrrec a la partida 231/48019, prèvia consignació pressupostària, les quals es 
faran efectives mitjançant transferència bancària al dipòsit d'estalvi ES52 2100 0626 
1402 0020 1166  de Càritas Parroquial.  
 
Sisena.- La subvenció municipal és part imprescindible per la realització del projecte 
d’atenció primària a les persones en risc o situació d’exclusió social, motiu pel qual 
l'import total de la subvenció es considera prepagable. L'Ajuntament abonarà el 60% 
de l'import total de 6.000 € al moment de la signatura del conveni. L'import restant es 
farà efectiu un cop Càritas Parroquial justifiqui la primera aportació sempre abans del 
30 de novembre. 
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Un cop finalitzada l'activitat objecte d'aquest conveni, l'entitat beneficiària disposarà  
fins el dia 1 de gener  de 2017 per  justificar la segona aportació. 
Tot i això és possible que l’Ajuntament de l’Aldea aboni a Càritas Parroquial l’import 
del 100% de l’ajuda un cop signat el conveni, si el beneficiari està en disposició de 
poder justificar el 100% de l’import de la subvenció concedida  
 
Per tal de justificar que la despesa ha estat realitzada i pagada i en base a l'objecte 
d'aquest conveni, l'entitat realitzarà aquesta justificació mitjançant la presentació d'un 
compte justificatiu en el seu cas semestral, respectant els terminis anteriorment 
descrits, ( annexos 1 i 2, article 72 de la RLLGS) on hi constaran: 
 

� Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 
aquesta subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

� Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, la qual 
contindrà: 
a) Relació classificada de les despeses de l'activitat amb identificació del 
proveïdor , del document, de l'import, de la data d'emissió i de la data del 
pagament. 
b) Les factures o qualsevol altre document amb validesa jurídica, incorporats al 
paràgraf anterior, que permeti acreditar el compliment de l'objecte del programa 
i el seu pagament. 
c) Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin pogut participar 
en el finançament del servei 
 

Setena.- L'import resultant de la justificació no podrà ser inferior a l'import concedit. En 
cas que l'import justificat sigui inferior a l'import concedit, l'entitat beneficiària realitzarà 
el reintegrament de la quantitat percebuda no justificada  
 
Vuitena- Aquesta subvenció municipal és compatible amb qualsevol altra que rebi 
l'entitat per al mateix projecte, sempre i quant, la suma total de les mateixes no superi 
el 100% de l'import total del projecte subvencionat. 
 
Novena.- L’abast temporal d’aquest conveni es preveu per l’exercici 2016  
 
Desena.- Serà causa de resolució l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts, 
amb denúncia prèvia d’una de les parts. Per iniciativa de qualsevol de les parts 
signants, i de comú acord, podrà efectuar-se si escau, la denúncia total o parcial d’allò 
pactat, amb un mes d’antelació a l'acabament de l'acord. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document per duplicat i a un 
sol efecte, al municipi i en la data indicats a l’encapçalament.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
11è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’U N CONTRACTE 
MENOR DE NETEJA VIÀRIA PEL MES DE JULIOL 2016. 
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Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“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 13 de juliol de 2016 
referent a la contractació esmentada. 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció emes al respecte en data 13 de juliol 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 de juliol de 
2016, el qual ascendeix  a l’import de  8.985,71 euros ( (reg. d’entrada núm. 1487 de 
data 13 de juliol de 2016), contemplant-se la realització dels treballs de forma manual. 
 
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 de juliol 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 €. 
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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 13:35 hores d el dia 14 de juliol de 2016, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 1 6 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
 
 
  
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  


