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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 43/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 11 DE 
NOVEMBRE DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  11 de novembre de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 09:00 hores, del dia 11 de novembre 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 
Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó  
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso  
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
Sr. Albert Curto i Zapater 
 
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 DA TA 3 DE 
NOVEMBRE 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 
novembre de 2016, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, 
queda aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SER VEIS DE NETEJA 
VIARIA. PROCEDIMENT OBERT. 

Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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Atès que en data 7 de novembre de 2016 per Providència de l’Alcaldia es va resoldre 
iniciar la tramitació  d’un expedient de contractació del servei de neteja viaria en base 
a la justificació continguda en la proposta de contractació formulada per la Regidoria 
d’Obres i de Serveis de l’Ajuntament de l’Aldea, de data 7 de novembre passat i que 
consta incorporada en l’expedient. 
 
Ateses que per les característiques del servei  es considera que el procediment més 
adequat és el procediment obert, en la forma  d’oferta econòmicament més 
avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació. 
 
Atès que en data 7 de novembre de 2016 es va emetre informe de secretaria-
intervenció relatiu a la legislació aplicable, procediment a seguir, fiscalització prèvia de 
la despesa i, contingut dels plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques  que s’han redactat als efectes de dita contractació. 
 
Atès  que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que 
estableixen els arts.109 i 110 i la Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovada pel RDL 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de 
Govern Local en virtut de la delegació de competències prevista en el Decret de 
l’Alcaldia núm.47 /2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, en la 
forma  d’oferta més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per al servei de 
neteja viaria, tot convocant-ne la licitació. 
 
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que han de regir el contracte del servei de neteja viaria, mitjançant 
procediment obert, en la forma d’oferta més avantatjosa amb diversos criteris 
d’adjudicació, en els termes que consten a l’expedient. 
 
TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província Barcelona i en el Perfil de 
Contractant  el corresponent anunci de licitació, perquè durant el termini de 30 dies 
naturals es presentin les proposicions que es considerin pertinents. 
 
QUART. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, 
amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se 
per a la qualificació de la documentació referida en l'article 146 del RDL 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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3r. PROPOSTA D’ACORD REFERENT A  L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
D’EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL BAR –RESTAURANT DE LA LLA R DE JUBILATS. 

Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de setembre  de 2016  es va aprovar 
l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de gestió i explotació del 
bar de la Llar de Jubilats de l’Aldea, amb una durada inicial de 10 anys. 
 
L’Anunci de licitació corresponent es va publicar en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament de l’Aldea i en el BOP de Tarragona núm. 185 de data 28 de setembre de 
2016. 
 
Durant el termini de presentació d’ofertes s’ha presentat una única proposició per part 
de la mercantil següent: 

- RODA BONFILL S.L , en data 14 d’octubre  de 2016 i RE 1949 
 

Aquesta proposta va se admesa al procediment de licitació, tal com es desprèn de 
l’acta de la sessió núm.1 de la Mesa de Contractació de data 22 de setembre de 2016. 

En data 21 d’octubre de 2016 la Mesa de Contracció en sessió núm. 2 de caràcter 
públic va obrir el sobre núm. 2 presentat pel licitador, el qual contenia la documentació 
tècnica de la seva oferta quina valoració depèn d’un judici de valor. En dita sessió es 
va acordar assignar la següent puntuació d’aquests aspectes, tal com segueix: 

“1.En quant a instruments per a l’apropament de les noves tecnologies i Internet als usuaris i 
usuàries  

RODA BONFILL S.L ofereix el servei wifi, per poder connectar-se a internet de 
forma gratuïta i posar a disposició dels clients dos ordinadors, a modus de 
ciberespai, per aquesta raó la mesa acorda per unanimitat concedir 2 punts. 

2.En quant a disposició de mitjans tècnics per millorar l’audició de la retransmissió radiofònica o 
televisiva d’esdeveniments d’interès popular. 

RODA BONFILL S.L, ofereix aportar un equip de so per millorar l’audició dels 
esdeveniments esportius que es projecten a la pantalla ofertada, i indica que dit 
equip de so està dotat de dues tapes de potència SAMSON model SERVO 300 2X 
225W a 8 OHMS, un mesclador SAMSON S MIX, i set caixes d’instal·lació DAP 
AUDIO PR-52, 50W continus. 

Indica que amb aquest equip de so es possibilita oferir música ambiental i amenitzar 
celebracions. 

En relació a aquest apartat la Mesa acorda per unanimitat, concedir-li 1 punt. 

3. En quant al compromís de l’adjudicatari de participar i col·laborar en totes aquelles iniciatives 
municipals relacionades en la promoció econòmica i turística del municipi. 
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RODA BONFILL S.L, no diu res respecte aquest punt, per la qual cosa la mesa acorda 
per unanimitat puntuar aquest apartat de 0 punts. 

4.En quant a la incorporació o contractació de plataformes digitals de televisió que possibilitin la 
visualització de campionats esportius. 

RODA BONFILL S.L, ofereix la contractació de la plataforma digital de televisió DTS 
Movistar + per a la visualització de tots els partits de futbol Lliga i Champions, així com 
altres esdeveniments esportius que no s’emeten per la televisió gratuïta.  Aquest 
apartat es puntua per la mesa de contractació, per unanimitat , amb 2 punts. 

5.En quant a la disposició de mitjans que permetin la visualització de campionats esportius 
televisats amb pantalles de gran format (mínim 50 polsades). 

RODA BONFILL S.L, ofereix una televisió marca LG de 42” polzades, un projector 
marca EPSON EB-915W 3200lum. In. HDMI, i una pantalla PLUSCREEN MURAL 
FRONTAL MANUALS 200” 4:3 ANGLE VISION 65º. En aquest apartat la Mesa de 
Contractació acorda per unanimitat concedir-li 2 punts. 

TOTAL DE PUNTS OBTINGUTS DEL SOBRE NÚM. 2: 7 punts. ” 

En sessió pública núm. 3 de la Mesa de Contractació de data 26 d’octubre de 2016 es  
va donar a conèixer la puntuació acordada del sobre núm. 2 i es va obrir el sobre núm. 
3, el qual contenia aquells aspectes de l’oferta valorables automàticament. 

En relació als aspectes valorables automàticament (sobre núm. 3) la Mesa de 
Contractació va acordar assignar a l’empresa licitadora un total de 16.50 punts.  

En dita sessió núm. 3 la Mesa va acordar: 

“1.- Classificar les ofertes presentades, d’acord amb el previst en el PCAP, en els 
següents termes: 

 

 

 

ORDRE DE CLASSIFICACIÓ 
 

Doc. 
SOBRE 2 

 

Doc. 

SOBRE 3 

 

Total  

RODA BONFILL S.L  7 16,50 23,50  

 

2.- Adjudicar el contracte per a la gestió i explotació del bar-restaurant  del Casal de 
Jubilats de l’Aldea, expedient aprovat per acord de la JGL de data 22 de setembre 
de 2016 a RODA BONFILL S.L, considerant la puntuació obtinguda i atenent que ha 
estat l’única empresa que s’ha presentat en aquest procediment de licitació.” 
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En data 3 de novembre de 2016 la Junta de Govern Local va resoldre el següent: 

“ 1.- Aprovar el següent ordre de classificació de les ofertes presentades en el 
procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte de gestió i explotació del bar –
restaurant de la Llar de Jubilats de l’Aldea, atenent la proposta formulada per la Mesa 
de Contractació en la seva sessió núm.3 de data 26 d’octubre de 2016, de conformitat 
amb l’ordre decreixent següent: 

 

ORDRE DE CLASSIFICACIÓ 
 

Doc. 
SOBRE 2 

 

Doc. 

SOBRE 3 

 

Total  

RODA BONFILL S.L  7 16,50 23,50  

 

2.- Notificar i requerir a la mercantil RODA BONFILL S.L, licitadora 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 
justificativa  d’haver constituït la garantia definitiva per import de 100 €, sense que 
resulti necessari l’aportació de cap altra documentació atès que dita empresa ja ha 
acreditat documentalment que està al corrent de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social, i que disposa de la solvència econòmica-financera i tècnica  
requerida pel PCAP. 

3.- Notificar aquest acord a la RODA BONFILL S.L als efectes esmentats.” 

Atès que per part de l’empresa esmentada s’ha aportat la garantia definitiva 
esmentada. 

D’acord amb tot el que s’ha exposat i de conformitat amb allò que estableix l’article 151 
i la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i clàusula 14 del 
PCAP. 

Atès que l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant el 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 

Es proposa l’adopció del següent ACORD, 
 

1.- Adjudicar a RODA BONFILL S.L el contracte d’explotació i gestió del bar-restaurant  
de la Llar de Jubilats de l’Aldea, per procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, i d’acord amb l’oferta formulada per 
dita empresa. 
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2.- Notificar a  l’adjudicatària del contracte, el present acord i citar-la per a la signatura 
del contracte que tindrà lloc no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell en que 
es rebi la notificació de l’adjudicació. 

3.- Publicar aquest acord d’adjudicació en el perfil del contractant com també en el 
propi perfil  la formalització del contracte, de conformitat amb el previst en els arts. 151 
i 154 del TRLCSP. 

4- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 333 del TRLCSP. 

APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 

4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA PE R GARANTIR EL 
TRANSPORT D’ALUMNES D’ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI PE R AL CURS 
ESCOLAR 2016/2017. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’Alcaldia: 

En data 10 de novembre de 2016 el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a 
l’Ajuntament de L’Aldea, l’acord adoptat pel Ple d’aquesta Corporació en data 21 
d’octubre de 2016 referent a l’aprovació del text del conveni de col·laboració entre el 
CCBE i els ajuntaments que s’hi acullin per tal de garantir el servei de transport 
d’alumnes d’ensenyament postobligatori de la comarca per al curs 2016-2017. 

Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels 
interessos del municipi, ja que facilita el transport escolar dels alumnes de L’Aldea 
d’ensenyament postobligatori a altres municipis de la comarca. 

Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de 
2.464,00 euros. 

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. 

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 

1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de L’Aldea per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament 
postobligatori per al curs escolar 2016/2017. 

2n.- Aquesta aprovació resta subjecta a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost municipal de l’any 2016. 

3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents. 

4t.- Facultar al 1r. Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de L’Aldea, Sr. Simon Falcó 
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Moreso, perquè signi qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els 
acords precedents. 

5è.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Ebre. 

APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5È. PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA 
D'OBRES AMB NÚM. D’EXPEDIENT 91/16.   
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 29/08/2016 amb Registre 
general d'Entrada 1694/2016: 

 

EXP NOM I 
COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 

FIANCES 

91/2016 Endesa 
Distribución
Electrica 
SLU 

Camí de la 
Via 

Substitució 
interruptor de tall a 
l’aire per un 
interruptor 
seccionador 
telecomanat. 

745,00 € 

 

150,00 € 

 

Atès l’informe conjunt del tècnic municipal i la Secretària Interventora de data 07/09/16 
on diu que per continuar tramitant l’expedient s’ha de justificar que les obres que 
pretén realitzar són reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les 
persones o la bona conservació de les diferents construccions i instal·lacions, o que si 
es tracten d’obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria, de 
conformitat amb el previst a l’art. 119.1.b) del Dret 305/2006, de 18 de juliol.   

Vista la resposta al requeriment de documentació efectuat en data 31 d’octubre de 
2016 (RGE 2029) on aporten la justificació sol·licitada. (RGE 2029 de data 31 
d’octubre de 2016). 

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. 
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Considerant que, d'acord amb l’informe del tècnic municipal Jordi Gas Forès de data 
10/11/2016, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora i la documentació presentada 
justifica que les obres que es projecten són necessàries per a la seguretat de les 
persones i per a la bona conservació de la instal·lació. 

Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Concedir a la mercantil Endesa Distribucion Electrica SA la llicència 
necessària per a efectuar les obres de substitució de l’interruptor de tall a l’aire per un 
interruptor seccionador telecomanat al Camí de la Via de l’Aldea 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. 

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 
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per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit 
per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser 
substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular de la 
llicència urbanística. 

CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un 
import total de 745,00  € amb el següent desglossament: 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 

TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

14.899,92 x 3,8 % 566,20  € 

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

 14.899,92 x  1,2 %  178,80  €  

Quota mínima  Ordenança Fiscal 9 (Art. Núm. 5)  16,00 € 

TOTAL  745,00  € 

 

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       14.899,92 € 
%*            0,15% PEM 
Quota           22,35 € 
 
D’acord amb l’article 11 del Capítol III del Decret 89/2010 on diu literalment: “L’import 
de la fiança, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots 
els residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus previstos en 
l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.”,  la quota a liquidar serà de 150,00 €. 

* “D’acord amb l’O.F. reguladora de la gestió de residus per a la construcció en el seu 
article 6.1 “En aquells casos en que es demostri la dificultat per a preveure el volum de 

Total Residus  150,00 € 
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residus, la fiança es calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el 
pressupost total de l’obra: 

- [...] 
- Obres de nova construcció, 0,15 %” 

 
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. 

• Deurà d’acreditar-se haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus. 

• Aquestes obres al estar situades en zona de sistemes generals d’ espais 
lliures en cap cas donaran dret a indemnització. 

• Requerirà l’assumeix del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’ 
execució, visat pel respectiu col·legi professional. 

 
VUITÈ.- Aquesta llicència d’obres NO SERÀ EXECUTIVA fins que per part de la 
propietària de les obres es formalitzi davant l’Ajuntament la renúncia a l’augment de 
valor d’expropiació derivat de llur execució, així com l’anotació d’aquesta condició en 
el Registre de la Propietat. 
NOVÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal i als Serveis Tècnics municipals, als efectes procedents. 

APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6È. PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DE 
RESIDUS DE L’EXP. D’OBRA 57/2016. 

Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
Atès que el Sr. J. A. R. P. ha sol·licitat la devolució de la fiança de residus de la 
llicència d’obres núm. 57/2016 de les obres majors per a la construcció d’un magatzem 
en planta baixa a carrer Església, 83 de l’Aldea. 

Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals de data 3/11/2016. 

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. 
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Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:  

PRIMER.- Retornar al Sr. J. A. R. P., la fiança dipositada de la llicència d’obres núm. 
57/2016, per un import total de 150,00€. 

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. 
 
7È. PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA BAIXA D’UN REBUT  
D’ESCOMBRARIES. INTERESSADA: M. F. T. 

Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. F. T. amb registre d’entrada núm. 2072 de 
data 8 de novembre de 2016 referent a la baixa del rebut de la taxa d’escombraries 
amb clau de cobrament 431841002016010000511 i corresponent a l’anualitat 2016. 
 
Atès que amb data 15 d’octubre de 2016 la Junta de Govern Local acorda donar de 
baixa del cens municipal d’activitats l’activitat de fusteria que s’ha portat a terme al 
carrer Sant Ramon 43 baixos. 

Atès que l’immoble del C Sant Ramon 43 té dues taxes d’escombraries i una sola 
referència cadastral, 9438508BF9193H0001QZ. 

Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 

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 del següent acord: 

1.- Donar de baixa el rebut amb clau de cobrament 431841002016010000511 i 
procedir al retorn de dit rebut emes a nom de M. F. T. de la taxa d’escombraries 
municipal 2016. 

2.- Modificar el padró de la taxa d’escombraries, en el sentit de donar de baixa la tarifa 
com a local comercial / industrial corresponent al local ubicat al C Sant Ramón 43 bxs.  

3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a M. F. T.. 

APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
8È.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UNA SOL·LICITUD DE  TARGETA 
D’ARMES 4A CATEGORIA. 

Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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Vista la instància del Sr. F. M. F., amb DNI xxxxxxxxN, referent a la sol·licitud de 
targeta d’armes per a poder portar i fer servir l’arma de categoria 4a.2 fora del domicili i 
limitada al terme municipal de l’Aldea. 

Vist l’informe favorable emès pel Cap del Servei de Vigilància de data 7/11/2016 
respecte la petició presentada. 

Atenent el previst al RD 137/1993, de 29 de gener, pel que s’aprova el Reglament 
d’Armes i en particular els seus articles 98 i 147.1 

Vista la documentació aportada per l’interessat per a la tramitació de la seva sol·licitud:  
declaracions responsables, reconeixement mèdic per a la tramitació d’autorització 
municipal d’armes, DNI, antecedents penals i la declaració complementària de 
conducta ciutadana. 

Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan per Decret de L’Alcaldia núm. 
47/2015 de data 2 de juliol. 

Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 

1r.- Aprovar la sol·licitud d’expedició de targeta d’armes per a poder portar i fer servir 
l’arma de categoria 4a.2 fora del domicili i limitada al terme municipal de l’Aldea a favor 
del Sr. F. M. F. amb DNI xxxxxxxx-N en relació a l’arma següent: 

• Marca / Model:  Stoeger X-5 
• Categoria: 4a.2 
• Calibre: 4,5 
• Número de sèrie: STG1443756 
• Tipus: B 
• Procedència de l’arma: ARMERIA FERRÉ AMPOSTA (C Alcalde Palau 27 – 

977700121) 
 
2n.- La validesa d’aquesta TARGETA D’ARMES és permanent. Aquest permís perdrà 
la seva vigència en el moment que el titular deixi de complir els requisits previstos en 
el Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel que s’aprova el Reglament d’Armes. 

3r.- La validesa d’aquesta targeta queda limitada al terme municipal de l’Aldea i podrà 
ser retirada per l’Alcalde o en el seu cas la Junta de Govern Local prèvia consideració i 
antecedents del seu titular. 

4t.- La targeta d’armes s’expedirà en imprès confeccionat per la Direcció General de la 
Guàrdia Civil. 

5è.- Aprovar la liquidació de la taxa aplicada en virtut d’allò previst en l’O. F. Número 8 
art. D) a). per un import de 9,35 euros. 
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6è.- Notificar aquest acord a l’interessat i als serveis adients als efectes oportuns. 

APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9È.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UN PERMÍS DE CÀRRE GA I 
DESCÀRREGA. C/SINDICAT Nº 6 – 12 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
Vista la petició presentada en data 9/11/2016 RE 2080/16 per part del sr. J. V. F. en la 
que sol·licita la concessió d’una zona de càrrega i descàrrega al C Sindicat 6-8 i 10-12. 

Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de  data 10 de novembre de 2016. 

Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 

Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de l’Aldea reguladora de la taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció dels ingressos municipals de dret públic. 

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.- Concedir al sr. J. V. F. una reserva de via pública  per càrrega i descàrrega al C 
Sindicat 6-8 i 10-12 de l’Aldea amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2017. 

2.- Donar d’alta la reserva d’espai concedit per a l’exercici 2017 i següents amb la 
tarifa que li és d’aplicació (art. 6 A) de l’Ordenança Fiscal núm. 14): 

 

Nom Cognoms  Situació   Mida zona reserva via 
pública 

J. V. F.  C Sindicat 6-8 Zona de càrrega i 
descàrrega 

Sense rebaix de 2,52 
metres x 30 €/ml = 75,60 
€ anuals 

J. V. F.  C Sindicat 10-12 Zona de càrrega i 
descàrrega 

Sense rebaix de 5,08 
metres x 30 €/ml = 
152,40 € anuals 

 
3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base-Gestió 
d’Ingressos als efectes oportuns, i al servei municipal encarregat de la confecció del 
padró. 
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4.- Notificar el present acord a l’interessat. 

APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 09:35 hores d el dia 11 de novembre de 
2016, de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 14 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
 
  
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  


