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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 10/22 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 20 DE MAIG 
DE 2022. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  20 de maig de 2022 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 20 de maig de 2022, 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 Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretària Accidental 
Roser Noche Casanova 
 
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: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 6 DE MAIG 
DE 2022. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular 
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 6 de maig de 2022 
que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per 
unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme  
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: M. M. E. (NÚM. EXP.: 2022/505)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 31 de març de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/1343, i complementada en data 5 d’abril de 2022, 
mitjançant Registre d'entrada núm. 2022/1443: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/505 M. M. E.  Pol. X – Parc. XX 
(43184A007000430001XJ) 

Obra 
menor 173,64 € 

 
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 19 
de maig de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
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. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a M. M. E.  llicència d’obres per a instal·lació de panells fotovoltaics 
al Polígon X – Parcel·la XX (Ref. Cad.: 43184A007000430001XJ)  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 
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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 173,64 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 9.867,41 x 3,60  355,23 € 

Bonificació 90% fins a un màxim de 300 €, 
per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 7) 

355,23 € x 90%= 
319,70 € - 300,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 9.867,41 x 1,20  118,41 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

173,64 € 

 
SISÈ.- 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. 

− Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

− Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  
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SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: I. V. CH. (NÚM. EXP.: 2022/62 4) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 22 d’abril de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/1707: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/624 I. V. CH.  Po XX– Parc. XXX 
(002501300BF91D0001WY) 

Obra 
menor 42,83 € 

 
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 19 
d’abril de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 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. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a I. V. CH. llicència d’obres per a instal·lació fotovoltaica al Polígon 
XX – Parcel·la XXX (Ref. Cad.: 002501300BF91D0001WY) 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. 
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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 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 42,83 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 7.453,00 x 3,60  268,31 € 

Bonificació 90%  fins a un màxim de 300 €, 
per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 

núm. 7) 
268,31 € - 90%  26,83 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 7.453,00 x 1,20  6,00 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

42,83 € 

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

− 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. 

− Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

− 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. 
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− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

− Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: A. F. M. (NÚM. EXP.: 2022/721)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 5 de maig de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/1912, i la documentació aportada en data 13 de maig de 
2022, amb Registre d’entrada 2022/2074 : 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/721 A. F. M.  Po XX – Parc. XX 
(001107200CF01C0001JL) 

Obra 
menor 250,61 € 

 
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 en data 16 de maig 
de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 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. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a A. F. M. llicència d’obres per a reforma interior d’habitatge existent 
al Polígon XX – Parcel·la XX (Ref. Cad.: 001107200CF01C0001JL) de l’Aldea amb 
estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
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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 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 250,61 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 5.221,15x 3,60  187,96 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 5.221,15 x 1,20  62,65 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

250,61 € 

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

− 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. 
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− Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

− Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 

− 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. 

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: M. B. A. (NÚM. EXP. 2022/736) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que M. B. A., amb Registre General d’Entrada 2022/1958, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en reforma de  la cuina i instal·lació de rajoles a l’immoble 
ubicat a l’Avinguda Catalunya, XXX, Escala A, Xr – Xa (Ref. Cad.: 
9840401BF9194B0004GP) d’aquest municipi. 
 
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 en data 16 de maig de 2022 per l’Arquitecte del Consell 
Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, 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. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per M. B. A., consistents en reforma de  la cuina i instal·lació de rajoles a 
l’immoble ubicat a l’Avinguda Catalunya, XXX, Escala A, Xr – Xa (Ref. Cad.: 
9840401BF9194B0004GP) i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha 
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES                               
 

Expedient:    2022/736  
R.G.E.:  2022/1958 
Assumpte:   Reforma de la cuina i instal·lar rajoles. 
Sol·licitant:   M. B. A. 
Emplaçament:  Av. Catalunya, XXX – Escala A – Xr Xa 
Ref. Cadastral: 9840401BF9194B0004GP 
 

 
Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre, en funcions 
d’assistència tècnica a l’ajuntament de l’Aldea, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
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 resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Reforma de la cuina i instal·lar rajoles. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres. 
 
3 Règim del sòl 
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 en la classificació de sòl urbà consolidat  i qualificat en 
la Clau 2A Residencial extensiva tipus A . 
 
4 Fonaments de dret 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. Disposició transitòria Quinzena. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística 
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5 Conclusió  
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
 

1- 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. 

2- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

3- Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 

4- 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. 

5- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

6- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), amb el següent desglossament: 

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 1.200,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

TOTAL  43,20€ 
 
L’Aldea, a la data de la signatura electrònica. 
 
Oriol Forgas Jorquera 
Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre 

En funcions d’assistència tècnica a l’ajuntament.” 

 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
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QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 43,20 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

TOTAL  43,20 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: E. B. G. (NÚM. EXP. 2022/345) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que E. B. G., amb Registre General d’Entrada 2022/783 i 2022/785, presenta 
comunicació prèvia d’obres consistents en Instal·lació solar fotovoltaica constituïda per 
8 mòduls fotovoltaics de 380 Wp cadascun, instal·lats mitjançant estructura inclinada 
sobre la coberta de l’habitatge ubicat al carrer Sant Francesc, XX, (Ref. Cad.: 
8333821BF9183C0001MK) d’aquest municipi. 
 
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 en data 18 de maig de 2022 per l’Arquitecta Tècnica 
Municipal accidental, 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. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
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 E. B. G. , consistents en Instal·lació solar fotovoltaica constituïda per 8 
mòduls fotovoltaics de 380 Wp cadascun, instal·lats mitjançant estructura inclinada 
sobre la coberta de l’habitatge ubicat al carrer Sant Francesc, XX, (Ref. Cad.: 
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8333821BF9183C0001MK) i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha 
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA D’OBRES                               
 
Assumpte:   Comunicació prèvia d'obres consistents en instal·lació solar 

fotovoltaica d’autoconsum sobre coberta de l’habitatge. 
Expedient:   2022/345   
R.G.E.:  2022/783-2022/785 
Sol·licitant:    E. B. G. 
Emplaçament:   Carrer Sant Francesc, XX 
Ref. Cadastral: 8333821BF9183C0001MK 
 
 
Núria Forcadell Garcia, Arquitecta Tècnica Municipal accidental a 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: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis h) del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, 
el qual s’ha afegit la 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, i el Decret Llei 16/2019, 
de 26 de novembre, de mesures urgents para la emergència climàtica y el impulso a las 
energies renovables, 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 Descripció de la petició 
Instal·lació solar fotovoltaica constituïda per 8 mòduls fotovoltaics de 380 Wp cadascun, 
instal·lats mitjançant estructura inclinada sobre la coberta de l’habitatge.   
 
2 Documentació aportada 
Model de llicència d’obra menor, memòria tècnica i declaració responsable de tècnics 
competents signat per Andrés Wiehoff Melián, Enginyer Elèctric amb número de 
col.legiat 4.217 (COGITILPA). 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb 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, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat h) del mateix 
 

h) Les instal.lacions de producció d’ energía elèctrica mitjançant panells solars 
fotovoltàics en els termes que estableix l’article 9 bis. 
 

4 Règim del sòl 
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 
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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 consolidat,  
Zona de cases familiars. Clau 3 . 

 
5 Fonaments de dret   
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme.  
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de 

la legalitat urbanística 
   
6 Conclusió  
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
 

1- 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. 

2- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

3- 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. 

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

5- Per la liquidació de l'esmentada comunicació pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) cal considerar el punt 7.4 de 
l’Ordenança fiscal núm. 6. 

6- El punt 7.4 de l’Ordenança fiscal número 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea estableix el 
següent: 
 

7.4 L’ajuntament de l’Aldea estableix una bonificac ió de fins el 90% 
per aquelles construccions, instal·lacions o obres en les que 
s’incorporen sistemes d’aprofitament tèrmic o elèct ric de l’energia 
solar per a l’autoconsum, sense que en cap cas la b onificació superi 
els 300,00€ 
 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix 4.365,27 €. 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.365,27€ x 3,60 % 157,15 € 

Bonificació del 90% sense superar 300,00€ 157,15 x 90 % - 141,44 € 
TOTAL     15,71 € 

 
L’Aldea, a la data de la signatura electrònica. 
 
Núria Forcadell Garcia  
Arquitecta Tècnica Municipal acctal. ” 

 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 15,71 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.365,27 € x 3,60 % 157,15 € 

Bonificació 90% fins a un màxim de 300 €, 
per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 7) 

157,15 € x 90 % - 141,44 € 

TOTAL  15,71 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, S.L. (NÚM. EXP. 
2022/760) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist que Solar Profit Energy Services, S.L., amb Registre General d’Entrada 2022/2068, 
presenta comunicació prèvia d’obres consistents en instal·lació solar fotovoltaica de 
3,42 kWp instal·lats mitjançant estructura inclinada sobre la coberta de l’habitatge ubicat 
al carrer Raval de Sant Ramon, XX (Ref. Cad.: 8741306BF9184S0001UR)  d’aquest 
municipi. 
 
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 en data 18 de maig de 2022 per l’Arquitecta Tècnica 
Municipal accidental, 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. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
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 Solar Profit Energy Services, S.L., consistents en instal·lació solar 
fotovoltaica de 3,42 kWp instal·lats mitjançant estructura inclinada sobre la coberta de 
l’habitatge ubicat al carrer Raval de Sant Ramon, XX (Ref. Cad.: 
8741306BF9184S0001UR)  i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals 
s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA D’OBRES                               
 
Assumpte:   Comunicació prèvia d'obres consistents en instal·lació solar 

fotovoltaica d’autoconsum sobre coberta de l’habitatge. 
Expedient:   2022/760   
R.G.E.:  2022/2068 
Sol·licitant:    SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES SL 
Emplaçament:   C/ Raval Sant Ramon, XX 
Ref. Cadastral: 8741306BF9184S0001UR 
 
 
Núria Forcadell Garcia, Arquitecta Tècnica Municipal accidental a 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: 
 
INFORME   
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis h) del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, 
el qual s’ha afegit la 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 
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governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, i el Decret Llei 16/2019, 
de 26 de novembre, de mesures urgents para la emergència climàtica y el impulso a las 
energies renovables, 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 Descripció de la petició 
Instal·lació solar fotovoltaica per a l’autoconsum de 3,42 kWp instal·lats mitjançant 
estructura inclinada sobre la coberta de l’habitatge.   
 
2 Documentació aportada 
Model de llicència d’obra menor, memòria tècnica i declaració responsable de tècnics 
competents. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb 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, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat h) del mateix 
 

h) Les instal.lacions de producció d’ energía elèctrica mitjançant panells solars 
fotovoltàics en els termes que estableix l’article 9 bis. 
 

4 Règim del sòl 
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 consolidat  
i amb la qualificació de Cases urbanes clau 4 . 

 
5 Fonaments de dret   
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme.  
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de 

la legalitat urbanística 
   
6 Conclusió  
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
 

1- 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. 

2- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

3- 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. 
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4- Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació 
d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin 
procedents d’acord amb la normativa vigent. 

5- Per la liquidació de l'esmentada comunicació pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) cal considerar el punt 7.4 de 
l’Ordenança fiscal núm. 6. 

6- El punt 7.4 de l’Ordenança fiscal número 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea estableix el 
següent: 
 

7.4 L’ajuntament de l’Aldea estableix una bonificac ió de fins el 90% 
per aquelles construccions, instal·lacions o obres en les que 
s’incorporen sistemes d’aprofitament tèrmic o elèct ric de l’energia 
solar per a l’autoconsum, sense que en cap cas la b onificació superi 
els 300,00€ 

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 5.803,00 €. 
 

 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 5.803,00 x 3,60  208,91 € 

Bonificació del 90% sense superar 300,00€ 208,91 x 90 % - 188,02 € 
TOTAL     20,89 € 

 
L’Aldea, a la data de la signatura electrònica. 
 
Núria Forcadell Garcia  
Arquitecta Tècnica Municipal acctal.” 

 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 20,89 € amb el següent 
desglossament: 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 5.803,00 € x 3,60 % 208,91 € 

Bonificació 90% fins a un màxim de 300 €, 
per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 7) 

208,91 € x 90 % - 188,02 € 

TOTAL  20,89 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: INVESFIN, S.A. (NÚM. EXP. 2022 /802) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que Invesfin, S.A., amb Registre General d’Entrada 2022/2125, presenta 
comunicació prèvia d’obres consistents en repàs de desperfectes interior a l’edifici ubicat 
a l’Avinguda Catalunya, 38 – 40 (Ref. Cad.: 8228401BF9182G) d’aquest municipi. 
 
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 en data 18 de maig de 2022 per l’Arquitecta Tècnica 
Municipal accidental, 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. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
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 Invesfin, S.A., consistents en repàs de desperfectes interior a l’edifici 
ubicat a l’Avinguda Catalunya, 38 – 40 (Ref. Cad.: 8228401BF9182G) i comunicar que 
per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de conformitat 
amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA D’OBRES                               
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Expedient:    2022/802    
R.G.E.:  2022/2125 
Assumpte:   Repàs de desperfectes interiors. 
Sol·licitant:   Antonio Navarro Parrilla – Invesfin, S.A. 
Emplaçament:  Av. Catalunya 38-40 
Ref. cadastral: 8228401BF9182G 
 
 
En relació a la sol·licitud presentada per A. N. P. de la mercantil  Invesfin, S.A., na Núria 
Forcadell Garcia, en la seva qualitat d’Arquitecta Tècnica Municipal accidental de 
l’Ajuntament de l’Aldea, emet el següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 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 a 
una comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Repassos de desperfectes interiors en paviments, enrajolats, fusteria interior, fusteria 
exterior,.... 
 
2 Documentació aportada 
Model d’instància genèrica. 
 
3 Tipus d’obra 
Obres de manteniment. 
 
4 Règim del sòl 
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 1B 
semi-intensiva, i clau 2A extensiva. 
 
5 Fonaments de dret 
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme.  
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de 

la legalitat urbanística. 
 

6 Conclusió 
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Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
 

1- 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 pú blica. En la sol·licitud 
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temp s que s’ocuparà l’espai 
públic. 

2- 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. 

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

4- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

5- Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 

6- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

7- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística amb 
el següent desglossament: 
 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix 31.000,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 31.000,00€ x 3,60 % 1.116,00 € 

TOTAL  1.116,00 € 
 
Núria Forcadell Garcia  
Arquitecta Tècnica Municipal acctal. ” 

 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
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QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 1.116,00 € amb el 
següent desglossament: 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 31.000,00 € x 3,60 % 1.116,00 € 

TOTAL  1.116,00 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.8.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: C. E. A. A. (NÚM. EXP. 2022/74 5) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que C. E. A. A., amb Registre General d’Entrada 2022/1975, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en reforma del bany per a canviar banyera per plat de dutxa, 
enrajolar 2m² i canviar inodor i rentamans i reforma de la cuina per canviar pedrís i pica 
i retirar safareig i 2m² de rajoles a l’immoble ubicat al carrer Doctor Fleming, XX (Ref. 
Cad.: 8531404BF9183B0001BO)  d’aquest municipi. 
 
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 en data 16 de maig de 2022 per l’Arquitecte del Consell 
Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, 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. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
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 C. E. A. A., consistents en reforma del bany per a canviar banyera per 
plat de dutxa, enrajolar 2m² i canviar inodor i rentamans i reforma de la cuina per canviar 
pedrís i pica i retirar safareig i 2m² de rajoles a l’immoble ubicat al carrer Doctor Fleming, 
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XX (Ref. Cad.: 8531404BF9183B0001BO)  i comunicar que per part dels serveis tècnics 
municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES               
                 
Expedient:    2022/745  
R.G.E.:  2022/1975 
Assumpte:   Reforma de la cuina, banys i safareig. 
Sol·licitant:   C. E. A. A. 
Emplaçament:  C/ Doctor Fleming, XX 
Ref. Cadastral: 8531404BF9183B 
 
Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre, en funcions 
d’assistència tècnica a l’ajuntament de l’Aldea, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
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 resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Reforma del bany per a canviar banyera per plat de dutxa, enrajolar 2m² i canviar inodor 
i rentamans. Reforma de la cuina per canviar pedrís i pica i retirar safareig i 2m² de 
rajoles. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres. 
 
3 Règim del sòl 
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 en la classificació de sòl urbà consolidat  i qualificat en 
la Clau 2A Residencial extensiva tipus A . 
 
4 Fonaments de dret 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. Disposició transitòria Quinzena. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística 
 

5 Conclusió  
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
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1- 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. 

2- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

3- Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 

4- 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. 

5- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

6- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), amb el següent desglossament: 

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 1.450,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.450,00 € x 3,60 % 52,20 € 

TOTAL  52,20€ 
 
L’Aldea, a la data de la signatura electrònica. 
 
Oriol Forgas Jorquera 
Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre 

En funcions d’assistència tècnica a l’ajuntament.” 

 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 52,20 € amb el següent 
desglossament: 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.450,00 € x 3,60 % 52,20 € 

TOTAL  52,20 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.9.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: J. F. S. (NÚM. EXP. 2022/747) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que Jordi Fernández Salvadó, amb Registre General d’Entrada 2022/2020, 
presenta comunicació prèvia d’obres consistents en arrebossar, enguixar, pintar i 
enrajolar fins a 4 m d’alçada i col·locació de fals sostre i pavimentació a l’immoble ubicat 
al carrer Raval de Xolla, X(Ref. Cad.: 8626312BF9182F0001BT) d’aquest municipi. 
 
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 en data 16 de maig de 2022 per l’Arquitecte del Consell 
Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, 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. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
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 J. F. S., consistents en arrebossar, enguixar, pintar i enrajolar fins a 4 m 
d’alçada i col·locació de fals sostre i pavimentació a l’immoble ubicat al carrer Raval de 
Xolla, X (Ref. Cad.: 8626312BF9182F0001BT) i comunicar que per part dels serveis 
tècnics municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
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“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES                               
 
Expedient:    2022/747  
R.G.E.:  2022/2020 
Assumpte:   Comunicació prèvia d’obres 
Sol·licitant:   J. F. S. 
Emplaçament:  C/ Raval de Xolla, X 
Ref. Cadastral: 8626312BF9182F0001BT 
 
 
Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre, en funcions 
d’assistència tècnica a l’ajuntament de l’Aldea, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
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 resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
S’assenyala la casella del model de comunicació d’obres excloses de llicència següent: 

• Arrebossar, enguixar, pintar i enrajolar fins a 4 m d’alçada i col·locació de fals 
sostre i pavimentació. 

 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres. 
 
3 Règim del sòl 
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 en la classificació de sòl urbà consolidat  i qualificat en 
la Clau 2A Residencial extensiva tipus A . 
 
4 Fonaments de dret 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. Disposició transitòria Quinzena. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística 
 

5 Conclusió  
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
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1- 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. 

2- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

3- Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 

4- 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. 

5- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

6- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), amb el següent desglossament: 

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 1.968,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.968,00 € x 3,60 % 70,85 € 

TOTAL  70,85€ 
 
L’Aldea, a la data de la signatura electrònica. 
 
Oriol Forgas Jorquera 
Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre 
En funcions d’assistència tècnica a l’ajuntament.” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 70,85 € amb el següent 
desglossament: 
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CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.968,00 € x 3,60 % 70,85 € 

TOTAL  70,85 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.10.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: J. A. C. C. (NÚM. EXP.: 2022/7 49) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 12 de maig de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/2020: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/749 J. A. C. C.  Po XX – Parc. XX 
(001500100BF91D0001QY) 

Obra 
menor 192,00 € 

 
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 en data 16 de maig 
de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 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. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a J. A. C. C. llicència d’obres per a revestir paret amb pasta i 
instal·lar finestres a causa de la filtració de l’aigua de la pluja i rehabilitació de façanes 
al Polígon XX – Parcel·la XX (Ref. Cad.: 001500100BF91D0001QY) de l’Aldea amb 
estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
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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 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 192,00 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.000,00 x 3,60  144,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 4.000,00 x 1,20  48,00 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

192,00 € 

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

− 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. 
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− Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

− Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 

− 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. 

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.11.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES  A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: R. F. G. (NÚM. EXP. 2022/761) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que R. F. G., amb Registre General d’Entrada 2022/2070, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en canvi de gres i rajoles de bany a l’immoble ubicat al carrer 
Lluis Braille, 106  d’aquest municipi. 
 
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 en data 16 de maig de 2022 per l’Arquitecte del Consell 
Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, 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. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
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 R. F. G., consistents en canvi de gres i rajoles de bany a l’immoble ubicat 
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al carrer Lluis Braille, 106 i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha 
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES                               
 
Expedient:    2022/761  
R.G.E.:  2022/2070 
Assumpte:   CANVI DE GRES I ENRAJOLAT DEL BANY 
Sol·licitant:   R. F. G. 
Emplaçament:  C/ Lluís Braile, XXX 
 
 
Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre, en funcions 
d’assistència tècnica a l’ajuntament de l’Aldea, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
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 resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Canvi de gres i enrajolat de tot el bany. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres. 
 
 
3 Règim del sòl 
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 en la classificació de sòl urbà consolidat  i qualificat en 
la Clau 2A Residencial extensiva tipus A . 
 
4 Fonaments de dret 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. Disposició transitòria Quinzena. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística. 
 

5 Conclusió  
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
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1- 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. 

2- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

3- Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 

4- 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. 

5- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

6- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), amb el següent desglossament: 

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 2.493,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.493,00 € x 3,60 % 89,75 € 

TOTAL  89,75€ 
L’Aldea, a la data de la signatura electrònica. 
 
Oriol Forgas Jorquera 
Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre 
En funcions d’assistència tècnica a l’ajuntament.” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 89,75 € amb el següent 
desglossament: 
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CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.493,00 € x 3,60 % 89,75 € 

TOTAL  89,75 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.12.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: T. F. V. (NÚM. EXP.: 2022/759 ) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 6 de maig de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/1935: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/759 T. F. V.  Pol. XX– Parc. X 
(43184A013000070000ZY) 

Obra 
menor 124,80 € 

 
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 en data 18 de maig 
de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 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. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a T. F. V. llicència d’obres per a construcció de tancat al Polígon XX 
– Parcel·la X (Ref. Cad.: 43184A013000070000ZY) de l’Aldea amb estricta subjecció a 
les condicions que figuren a l’expedient. 
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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 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 124,80 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.600,00 x 3,60  96,60 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 2.600,00 x 1,20  31,20 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

124,80 € 

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

− LA TANCA COLINDANT AMB EL CAMI MUNICIPAL, s’ajustarà al que diuen els 
articles 142 i 144bis de les NNSS, pel que fa a la seva tipologia, permetrà el pas 
d’aigua de pluja i estarà separada 3.5 m de l’eix del camí. 
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− LA TANCA EN RELACIO A LA PROPIETAT MUNICIPAL DEL PARC DE LA VIA, 
complirà amb els mateixos condicionants que els exigits al punt anterior,  amb 
l’excepció del lloc de col·locació. Segons la base de dades de cadastre, que 
recull el llindar  georeferenciat entre els terrenys adquirits a  ADIF per 
l’Ajuntament de L’Aldea i la vostra finca, el lloc on s’ha de col·locar la tanca, 
queda definit per les següents coordenades: 
 
Coordenades UTM:   Huso 31 ETRS89: 
              
 Punt -1-  X=299879.6595  Y=4513722.1475    
 Punt -2-         X=299895.5600   Y=4513738.2600    
 Punt -3-    X=299939.1600   Y=4513770.9100    
  

− 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.  
− Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, 

sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

− Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ D'UN CON VENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EB RE I 
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I EN MATÈRIA DE PRESTACIÓ D EL SERVEI DE 
CURA PUNTUAL PER A NENES I NENS DELS 0 AL 14 ANYS ( NÚM. EXP. 2022/716) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“El Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya té, entre d'altres, 
la funció de dissenyar polítiques públiques que democratitzin la provisió i la recepció de 
les cures, vetllar perquè el temps vital es faci compatible i generar un estratègia de cura 
que permeti reduir les desigualtats que es donen en la qualitat, la gestió de la cura i dels 
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usos del temps, segons el que preveuen els epígrafs j) i k) de l'apartat 2 de l'article 1 de 
la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 
 
El Departament d'Igualtat i Feminismes, competent en la matèria, vol potenciar el 
sistema català de serveis de cura, tot fomentant serveis, projectes i ocupació en aquest 
àmbit per tal d'entendre la cura com un dret universal, però també vol remarcar la 
necessitat de repartir-la, tot contribuint així a una organització social dels temps més 
igualitària des d'un punt de vista de gènere i interseccional.  
 
L'execució dels serveis de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys ha de 
realitzar-se prioritàriament per part dels ens locals, sobre la base del principi de 
subsidiarietat que regeix en el sistema català de serveis socials, establert per la Llei 
12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. L'article 31 de la Llei 7/2007, d'acord amb 
els articles 6.1, 22, 31, 46 i 47.c de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de 
dones i homes, i els articles 9, 66, 67 i 71 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, atribueix 
als ens locals les competències relatives a la prestació de serveis socials bàsics. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, va rebre mitjançant la Resolució IFE 3877/2021 de 
29 de desembre la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura 
puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys. La transferència s’efectua als ajuntaments 
de més de 20.000 habitants i als consells comarcals, els quals tindran l'obligació de 
repartir els fons entre els ajuntaments de menys de 20.000 habitants del seu territori. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre de data 29 d’abril de 2021 aprova el model 
de conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els 
ajuntaments de la comarca que l’aprovin, en matèria de prestació del servei de cura 
puntual per a nenes i nens dels 0 al 14 anys, i la distribució corresponent a cada 
Ajuntament. Per a l’Ajuntament de l’Aldea l’import ascendeix a la quantitat de 9.868,09 
euros. 
 
Vist l’informe de secretaria de data 11 de maig de 2022. 
 
Atès l’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució 
de finalitats d’interès comú. 
 
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local conferides per Decret de l’Alcaldia 
núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de l’Aldea en matèria de prestació del servei de cura puntual per a nenes i 
nens dels 0 al 14 anys, el text íntegre del qual consta a l’expedient. 
 
SEGON. Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè es realitzin 
tants actes i gestions com calguin per executar aquest acord. 
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TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada per al seu coneixement 
i efectes adients. 
 
QUART.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web 
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LES DUES FE STES LOCALS PER 
A L'ANY 2023. (NÚM. EXP.: 2022/722) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 6 de maig de 2022, mitjançant Registre General d’Entrada 2022/1943, passat 
va tenir entrada a l’Ajuntament un escrit del Departament d’Empresa i Treball en el qual 
demana a l’Ajuntament que procedeixi a proposar els dos dies de festes locals per a 
l’any 2023, de conformitat amb el previst a l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors. 
 
Atès el previst a l’art. 46 de RD 2001/1983, de 28 de juliol, l’adopció d’aquest acord és 
competència del Ple municipal, no obstant en el cas de l’Ajuntament de l’Aldea l’adopció 
d’aquest acord es va delegar en favor de la Junta de Govern Local mitjançant 
acord de delegacions adoptat en sessió de data 27 de juny de 2019. 
 
Atès l’exposat es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.-  Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya 
els següents dies de l’any 2023 com a festes locals del municipi de l’Aldea: 
 
- 21 d’abril 
- 29 de maig 
 
Segon.-  Notificar aquest acord als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del 
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.-  Donar compte d’acord al Ple de la corporació en la propera sessió que celebri.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD INADMISSIÓ DE RECURS DE RE POSICIÓ, 
DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS (EXP. 2022/681). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 15 de gener de 2018 Base Gestió d’Ingressos Locals va notificar a la mercantil 
Bankia SA una liquidació corresponent a l’Impost sobre Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana de l’immoble ubicat al C/Pau Casals, 86 1r 2a amb Ref. 
Cadastral 8629205BF9182H0012EI, per un import de 57,11 €. 
 
En data 16 de març de 2022 Registre General d’Entrada núm. 2022/1118, el Sr. Joaquin 
Jañez Ramos, en nom i representació de la mercantil Bankia SA presenta un recurs a 
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l’esmentada liquidació, reclamant els interessos de demora i sol·licitant la devolució 
d’ingressos indeguts, indicant que l’import pagat era 114,22€. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer. Inadmetre el recurs presentat pel Sr. J. J. R., en nom i representació de la 
mercantil Bankia SA per extemporaneïtat, d’acord amb el previst a l’article 14.2.c de la 
Llei Hisendes Locals. 
 
Segon. Traslladar aquest acord a la mercantil i als serveis municipals adients, als efectes 
oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE FAROLES LED A PASSOS DE VIANANTS.  NÚM. EXP.: 
2022/725. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de faroles led per al pas de 
vianants de la carretera de Tortosa i per al pas de vianants de l’edifici del triangle. 
 
2. Atès el pressupost presentat per la mercantil AQUALLAR I SALVADO S.L. en data 4 
de maig de 2022 RE 1895. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
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Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de subministraments, vist que no s'han vulnerat les 
regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit 
contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les 
següents condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 34928510-6 
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 7.173,17 €, i 1.506,37 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 8.679,54 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 7.173,17 € pressupost net, i 1.506,37  € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/165/62301 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR D'OBRES 
D'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL PLA DE SOL. NÚM. EXP.: 2 022/744. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar les obres d’arranjament del Camí del Pla de Sol 
de L’Aldea. 
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2. Atès el pressupost presentat per la mercantil EXCAVACIONES CARBONELL, S.A. 
en data 9 de maig de 2022 RE 1961. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte d’obres, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 45233252-0 
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 17.136,00 €, i 3.598,56 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 20.734,56 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 17.136,00 € pressupost net, i 3.598,56 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/454/61901 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
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SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DE 
SERVEIS PUBLICITARIS PER PROMOCIONAR ELS ACTES DEL MUNICIPI 
DURANT L'ANY 2022. NÚM. EXP.: 2022/754.  
 
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora d’Afers Interns i Institucionals: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar els serveis publicitaris de tots els 
esdeveniments culturals, esportius i lúdics de la població durant l’any 2022. 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil TELEVISIO TEVEON 
EBRE SL registrat en data 28 de març de 2022 amb núm. RE 2022/1285. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 78341000-6 
- El responsable del contracte serà Irene Negre Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 6.000,00 €, i 1.260,00 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat de les prestacions i serveis realitzats, així 
com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del 
contracte. 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  41 

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 7.260,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 6.000,00 €, pressupost net, i 1.260,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
2022/1/920/22602 del pressupost de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D'ACORD DE DEVOLUCIÓ A L'AUTORA DE  L'OBRA PREMIADA 
AL XVI CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D'ABRIL DE L' ALDEA. NÚM. EXP.: 
2022/90. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora d’Acció Cultural: 
 
“En data 28 de gener de 2022, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Aldea va 
aprovar les bases del XVI Concurs Literari i Artístic 21 d’abril. 
 
Les bases generals diuen: “Les obres premiades passaran a formar part de l’Ajuntament 
de l’Aldea o de l’entitat que patrocini el premi reservant-se el dret de la reproducció 
d’aquestes.” 
 
Atès que el primer premi de la modalitat de pintura ha estat l’obra “Conxita de la llet” de 
l’autor Josep Mª Casals Campaño. 
 
En aquesta obra, ens trobem amb la confluència de l’art i la història recent del nostre 
poble… Aquesta obra plasma una d’aquelles històries de la guerra que és bo saber i 
explicar per no oblidar. Conxita de la llet, coneguda així a Amposta perquè anava a 
vendre la llet de les vaques de casa, era de l’Aldea. I durant la batalla de l’Ebre, com 
tots els dies, va passar el pont penjant amb sa filla, va vendre la llet i, a la tornada van 
bombardejar el pont amb el carro dalt… No cal dir que les dues van morir… Pensen que 
el tendal blanc del carro va servir de diana a l’aviació. Avui retem homenatge a aquesta 
veïna de l’Aldea i d’alguna manera, amb el quadre, Conxita torna al poble. 
 
Atès el significat de l’obra, creiem que és de justícia que quedi en mans de la família 
d’aquesta dona que va ser una altra de les moltíssimes víctimes innocents que es va 
cobra la Batalla de l’Ebre.  
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Aldea acorda: 
 
Únic: Fer entrega del quadre “Conxita de la llet” al familiars de la dona víctima de la 
Batalla de l’Ebre.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.8.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DE 
LLOGUER D'INFLABLES PER A DIFERENTS ACTIVITATS DE L ES FESTES 
MAJORS 2022. NÚM. EXP.: 2022/767.  
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Festes: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el lloguer d’inflables per a diferents activitats de 
les Festes Majors 2022. 
2. Atès el pressupost presentat per la mercantil NEW DIVER SOCIEDAD LIMITADA en 
data 25 d’abril de 2022 RE 1270. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de subministraments, vist que no s'han vulnerat les 
regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit 
contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les 
següents condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 37529100-3 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 5.750,00 €, i 1.207,50 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 6.957,50 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 5.750,00 € pressupost net, i 1.207,50 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/338/22608 
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necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR PER 
ADQUISICIÓ DE TRES PLATAFORMES PER A LES CARROSSES DELS REIS 
MAGS. NÚM. EXP.: 2022/765.  
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Festes: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament de tres plataformes per a 
les carrosses dels Reis Mags. 
2. Atès el pressupost presentat per la mercantil REMOLQUES SPEEDREM SL en data 
13 de maig de 2022 RE 2083. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de subministraments, vist que no s'han vulnerat les 
regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit 
contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les 
següents condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 34514700-0 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 7.650,00 €, i 1.606,50 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
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- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 9.256,50 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 7.650,00 € pressupost net, i 1.606,50 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/920/63300 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.10.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACT E MENOR PER A 
L'ACTUACIÓ MUSICAL DE L’ORQUESTRA EUROPA EL DIA 15 D’AGOST. NÚM. 
EXP.: 2022/769. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Festes: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar l’actuació de l’orquestra “Europa” per al dia 15 
d’agost de 2022, dintre dels actes de les Festes Majors. 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de ESTRUCTURAS MUSICALES 
SOCIEDAD LIMITADA registrat en data 12 d’abril de 2022 amb núm. RE 2022/1536. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
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Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 92312100-2 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 6.900,00 €, i 1.449,00 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 8.349,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 6.900,00 €, pressupost net, i 1.449,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/338/22608 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.11.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACT E MENOR PER 
ACTUACIÓ MUSICAL DE L’ORQUESTRA JUNIOR’S EL DIA 17 D’AGOST DE 2022. 
NÚM. EXP.: 2022/771. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Festes: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar l’actuació de l’orquestra “Junior’s” per al dia 17 
d’agost de 2022, dintre dels actes de les Festes Majors. 
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2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de JUNIOR'S ORQUESTA SL registrat 
en data 25 d’abril de 2022 amb núm. RE 2022/1713. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 92312100-2 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 5.500,00 €, i 1.155,00 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 6.655,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 5.500,00 €, pressupost net, i 1.155,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/338/22608 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.12.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACT E MENOR DE 
CLIMATITZACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DURANT LES F ESTES MAJORS 
2022. NÚM. EXP.: 2022/772. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Festes: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar la climatització del pavelló poliesportiu durant 
les Festes Majors 2022. 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de l’empresa ALIVECLI SL registrat en 
data 25 d’abril de 2022 amb núm. RE 2022/1729. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 42512300-1 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 9.600,00 €, i 2.016,00 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 11.616,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 9.600,00 €, pressupost net, i 2.016,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/338/22608 
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necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.13.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/776). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
“Vista la instància de data 1 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1396, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que procedim a acordar la baixa del rebut emès a nom de GOLIAT SL, del 
concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002632, referència cadastral 
9335301BF9193E0056OA i amb clau de cobrament 43 184 100 2021 01 00002632. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedeix dictar noves liquidacions dels exercicis 2020 i 
2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a nom de SOCIEDAD 
GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili 
al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a l’acord de baixa del rebut emès a nom de GOLIAT SL, del concepte 
de taxes agrupades, núm. fix 184100002632, referència cadastral 
9335301BF9193E0056OA i amb clau de cobrament 43 184 100 2021 01 00002632. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE 

COBRAMENT 
IMPORT 
PRAL. 
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GOLIAT SL 184100002632 43 184 100 2021 01 
00002632. 

60€ 

 
Segon. Procedir a dictar noves liquidacions dels exercicis 2020 i 2021 i a la modificació 
de les dades censals per a propers padrons a nom de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS 
PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer CL DE LA 
COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

9335301BF9193E0056OA AV CATALUNYA 258 LOCAL 1 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOSPROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.14.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/777). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 1 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1397, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que procedim a dictar nova liquidació de l’any 2020 del núm. fix 
184100002634 i referència cadastral 9335301BF9193E0057PS a nom de SOCIEDAD 
GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili 
al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
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Primer.  Procedir a l’acord de dictar nova liquidació de l’any 2020 del núm. fix 
184100002634 i referència cadastral 9335301BF9193E0057PS a nom de SOCIEDAD 
GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili 
al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034). 
 
Segon. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.15.- PROPOSTA D’ACORD ENVERS EL CÀLCUL DE L’IMP OST SOBRE 
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA UR BANA (IIVTNU) 
(EXP. 2022/778). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 28 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1780, la mercantil 
Buildingcenter SAU va formalitzar escriptura de compravenda, autoritzada per l’Il·lustre 
Sr. Notari Mario Merlos Díaz de la ciutat d’Amposta en data 22 de març de 2022, de la 
qual n’aporta còpia, de l’immoble ubicat al C/Mossèn Sol, 76 1r 4rt Ref. Cadastral 
8730905BF9183B0014GL. 
 
En la mateixa sol·licitud comuniquen la pèrdua de valor en l’esmentada compravenda 
de l’immoble i sol·licita que no es procedeixi al càlcul de l’Impost sobre l’Increment de 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). En la documentació presentada 
per l’interessat, s’ha acreditat la manca d’increment de valor en la transmissió. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny.  
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Estimar la sol·licitud presentada per la mercantil Buildigncenter SAU i no 
procedir al càlcul de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana (IIVTNU), immoble ubicat al C/Mossèn Sol, 76 1r 4rt Ref. Cadastral 
8730905BF9183B0014GL. 
 
Segon. Traslladar aquest acord als interessats i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.2.16.- PROPOSTA D’ACORD ESTIMACIÓ RECURS DE REPOS ICIÓ EN PART, 
CONTRA LES LIQUIDACIONS EMESES EN CONCEPTE DE L’IMP OST SOBRE 
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA UR BANA (IIVTNU) 
(EXP. 2021/1810). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 5 de novembre de 2021 registre general d’entrada núm. 2021/4380, el Sr. Jorge 
Luis Muñoz González, en nom i representació de la mercantil Suncapital Management 
SL representant a la seva vegada de Buildingcenter SA, presenta un recurs de reposició 
manifestant la seva disconformitat respecte a les liquidacions corresponents a l’Impost 
sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per la compravenda dels 
següents immobles: 
 

Ref. Cadastral  Ubicació  Import liquidació  

8745978BF9184N0001RL 
Pol Ind. Estació de 
Mercaderies, finca 12 

 
228,02€ 

8745986BF9184N0001EL 
Pol Ind. Estació de 
Mercaderies, finca 20 278,37€ 

 
En la mateixa sol·licitud comuniquen la pèrdua de valor en les esmentades 
compravendes dels immobles i sol·liciten l’anul·lació de les liquidacions emeses per 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). En la 
documentació presentada per l’interessat, s’ha acreditat la manca d’increment de valor 
en la transmissió de la Ref. Cadastral 8745978BF9184N0001RL. 
 
Pel que fa a l’immoble amb Ref. Cadastral 8745986BF9184N0001EL, no s’ha acreditat 
la manca d’increment de valor en la transmissió. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny.  
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. J. L . M. G., en nom i representació de 
la mercantil Suncapital Management SL representant a la seva vegada de Buildingcenter 
SA i procedir a la devolució de l’import de 228,02€ pagat a l’entitat bancària, de l’immoble 
ubicat al Pol Ind. Estació de Mercaderies, finca 12 amb Ref. Cadastral 
8745978BF9184N0001RL, liquidació núm. 2291, amb clau de cobrament 43-184-352-
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2021-04-0002291, donat que s’ha acreditat la manca d’increment de valor en la 
transmissió. 
 
Segon.  Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. J. L. M. G., en nom i representació 
de la mercantil Suncapital Management SL representant a la seva vegada de 
Buildingcenter SA i no procedir a la devolució de l’import de 278,37€ pagat a l’entitat 
bancària, de l’immoble ubicat al Pol Ind. Estació de Mercaderies, finca 20 amb Ref. 
Cadastral 8745986BF9184N0001EL, liquidació núm. 2292, amb clau de cobrament 43-
184-352-2021-04-0002292. 
 
Tercer.  Procedir a la devolució de l’import total de 228,02€ al següent número de compte 
bancari: ES06 2100 8990 9502 0006 0058. 
 
Quart.  No procedir a la devolució de l’import total de 278,37€, per l’esmentat 
anteriorment. 
 
Cinquè.  Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos 
Locals, a la mercantil i als serveis municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.17.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/785). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 1 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1398, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que procedim a acordar la baixa del rebut emès a nom de GOLIAT, SL, del 
concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002635, referència cadastral 
9335301BF9193E0058AD i amb  clau de cobrament 43 184 100 2021 01 
00002635. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedeix dictar noves liquidacions dels exercicis 2020 i 
2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a nom de SOCIEDAD 
GESTION ACTIVOS PROCRESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili 
al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
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Primer.  Procedir a l’acord de baixa del rebut emès a nom de GOLIAT, SL, del concepte 
de taxes agrupades, núm. fix 184100002635, referència cadastral 
9335301BF9193E0058AD i amb clau de cobrament 43 184 100 2021 0100002635. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE 

COBRAMENT 
IMPORT 
PRAL. 

GOLIAT SL 
 

184100002635 43 184 100 2021 
0100002635 

60€ 

 
Segon. Procedir a dictar noves liquidacions dels exercicis 2020 i 2021 i a la modificació 
de les dades censals per a propers padrons a nom de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS 
PROCRESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer CL DE LA 
COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

9335301BF9193E0058AD AV CATALUNYA 258 LOCAL 3 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOSPROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.18.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/786). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 1 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1400, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que procedim a l’acord de dictar nova liquidació de l’any 2020 del núm. fix 
184100002637 i referència cadastral 9335301BF9193E0059SF a nom de SOCIEDAD 
GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili 
al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
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Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a l’acord de dictar nova liquidació de l’any 2020 del núm. fix 
184100002637 i referència cadastral 9335301BF9193E0059SF a nom de SOCIEDAD 
GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili 
al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034). 
 
Segon. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.19.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/787). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 1 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1401, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que acordeu la baixa dels rebuts emesos a nom de T. F. G., del concepte de 
taxes agrupades, núm. fix T756 i referència cadastral 9839803BF9193H 0010 H R i amb 
claus de cobrament 431841002020010000457 i 431841002021010000457. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedeix a l’acord de dictar noves liquidacions dels anys 
2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a nom de 
BUILDINGCENTER, SAU, amb DOI A63106157 i domicili al carrer AV MANOTERAS 20 
EDIFICIO PARIS del municipi de MADRID (28050). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la baixa dels rebuts emesos a nom de T. F. G., del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix T756 i referència cadastral 9839803BF9193H 0010 H R i amb claus 
de cobrament 431841002020010000457 i 431841002021010000457. 
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Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
T. F. G. 
 

T756 431841002020010000457 
431841002021010000457 

60€ 
60€ 
 

 
Segon. Procedir a l’acord de dictar noves liquidacions dels anys 2020 i 2021 i a la 
modificació de les dades censals per a propers padrons a nom de BUILDINGCENTER, 
SAU, amb DOI A63106157 i domicili al carrer AV MANOTERAS 20 EDIFICIO PARIS del 
municipi de MADRID (28050). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

9839803BF9193H 0010 H R C/Sant Magí, X  
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
BUILDINGCENTER, SAU A63106157 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
AV MANOTERAS 20 EDIFICIO PARIS 28050 MADRID 

 
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.20.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/788). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 1 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1403, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que acordeu la baixa dels rebuts emesos a nom de A. G. G. del concepte de 
taxes agrupades, núm. fix T2710, referència cadastral 8633605BF9183D0001HR i amb 
claus de cobrament 4318410020190100000866, 4318410020200100000866 i 
4318410020210100000866. 
 
Vista la sol·licitud presentada, haureu de procedir a l’acord de dictar noves liquidacions 
pels exercicis 2019, 2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers 
padrons a nom de J. I. N. V., amb DOI 52603558M i domicili al carrer CL ESGLESIAX, 
00 del municipi de L'ALDEA (43896). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
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Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la baixa dels rebuts emesos a nom de A. G. G., del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix T2710, referència cadastral 8633605BF9183D 0001 H R i amb claus 
de cobrament 4318410020190100000866, 4318410020200100000866 i 
4318410020210100000866. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
A. G. G. T2710 4318410020190100000866 

4318410020200100000866 
4318410020210100000866 

60€ 
60€ 
60€ 
 

 
Segon. Procedir a l’acord de dictar noves liquidacions pels exercicis 2019, 2020 i 2021 
i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a nom de J. I. N. V., amb 
DOI 52603558M i domicili al carrer CL ESGLESIA, X del municipi de L'ALDEA (43896). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8633605BF9183D0001HR Av. Generalitat, XXX 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
J. I. N. V. 52603558M 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/Església, X 43896 l’Aldea 

 
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.21.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACT E MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT D’ÀRID RECICLAT, TRANSPORT I ESTESA . NÚM. EXP.: 
2022/791. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Fets 
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1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’àrid reciclat, transport i 
estesa. 
2. Atès el pressupost presentat per CRISTIAN BERTOMEU PANISELLO en data 6 de 
maig de 2022 RE 1942. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de subministraments, vist que no s'han vulnerat les 
regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit 
contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les 
següents condicions: 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 44111000-1 
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 14.785,65 €, i 3.104,99 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 17.891,64 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 14.785,65 € pressupost net, i 3.104,99 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/454/61904 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
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SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.22.- PROPOSTA D'ACORD PER DONAR DE BAIXA UNA ZO NA 
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AL CAR RER SANT 
LLUÍS NÚM. 6. NÚM. EXP.: 2022/782.  
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“La Junta de Govern Local celebrada en data 24 de gener de 2022, va concedir a la Sra. 
M. P. F., una zona d’aparcament per a persones amb discapacitat al carrer Sant Lluís 
número X de L’Aldea per al vehicle amb matrícula 1212FSN. 
 
Vista la sol·licitud de data 15 de maig de 2022 amb número de RE 2022/2025 presentada 
per la Sra. M. B. P. on demana la baixa de la zona d’aparcament per a persones amb 
discapacitat atès que la titular és difunta. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny. 
 
Es proposa l’adopció d’aquest ACORD: 
 
1.- Accedir a la petició presentada en data 15 de maig de 2022 amb número de RE 
2022/2025 per part de la Sra. M. B. P. en la que sol·licita la baixa al C/ Sant Lluís núm. 
X de plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat per 
a la matrícula 1212FSN. 
 
2.- Notificar a la interessada el present d'acord amb l’establert a l'article 40 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
3r.- Notificar el present acord als serveis municipals encarregats d’esborrar la zona 
d’aparcament per a persones amb discapacitat.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.23.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’OFERTA P ÚBLICA 
D’OCUPACIÓ PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEM PORAL 
EMPARADA EN LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE. (NÚ M. EXP.: 2022/793) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“FETS  
 
El pressupost municipal per a l’any 2022 junt amb la Plantilla d’aquest Ajuntament, ha 
esdevingut definitiu, publicat al BOPT 2021-11245 de 30 de desembre i la Relació de 
llocs de treball vigent. 
 
Vist l’informe de necessitats per a l’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a 
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l’estabilització de l’ocupació temporal a l’empara de la Llei 20/2021, del 28 de desembre, 
de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, previ 
anàlisi pormenoritzat de quines són les places de la Corporació que compleixen els 
requisits establerts a la referida normativa. 
 
En data 18 de maig de 2022 l’Àrea d’Intervenció ha emès informe favorable en relació 
amb la incorporació de les següents places en l’Oferta Pública d’Ocupació per a 
l’estabilització de l’ocupació temporal emparada en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, 
de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’art. 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix 
que les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta d'ocupació, ajustant-se 
als criteris fixats en la normativa bàsica estatal. 
 
L’art. 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que les necessitats de 
recursos humans amb assignació pressupostària que hagin de proveir-se mitjançant la 
incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l’oferta pública d’ocupació. 
 
D’acord amb l’art. 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de personal de les entitats locals, constitueix l’oferta pública d’ocupació de cada entitat 
local les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales, 
classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral, que 
corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels 
sistemes reglamentaris.  
 
Els articles anteriors cal posar-los en relació amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, 
de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 
 
L’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, disposa que addicionalment a 
l’establert en els article 19.Ú.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos 
generales de l’Estat per a l’any 2017, i art. 19.Ú.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, s’autoritza una taxa addicional per a 
l’estabilització de l’ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural 
que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o altra forma 
d’organització de recursos humans que estiguin contemplades en les distintes 
Administracions públiques i estiguin dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades 
de forma temporal i ininterrompudament, almenys, en els tres anys anteriors a 31 de 
desembre de 2020.  
 
Sens perjudici del que estableix la disposició transitòria primera, les places afectades 
pels processos d’estabilització previstos en els articles 19.Ú.6 de la Llei 3/2017, de 27 
de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, i 19.Ú.9 de la Llei 6/2018, 
de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, seran incloses dins 
del procés d’estabilització descrit en el paràgraf anterior, sempre que hagessin estat 
incloses en les corresponents ofertes públiques d’ocupació d’estabilització i arribada la 
data d’entrada en vigor de la present llei, no haguessin estat convocades, o havent estat 
convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir. 
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Les ofertes d’ocupació que articulin els processos d’estabilització hauran d’aprovar-se i 
publicar-se en els respectius diaris oficials abans de l’1 de juny de 2022 i seran 
coordinades per les Administracions públiques competents.  
 
La publicació de les convocatòries d'aquests processos selectius per a la cobertura de 
les places incloses en les ofertes d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 
de desembre de 2022 i la resolució dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de 
desembre de 2024. 
 
Amb la finalitat de permetre el seguiment de l'oferta, les Administracions Públiques 
hauran de certificar al Ministeri d'Hisenda, a través de la Secretaria d'Estat de 
Pressupostos i Despeses, el nombre de places ocupades de forma temporal existent en 
cadascun dels àmbits afectats 
 
La disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre regula la 
convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga durada, per 
preveure que les Administracions Públiques convocaran, amb caràcter excepcional i 
d’acord amb el previst en l’article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles 
places que, reunint els requisits establerts en l’article 2.1, haguessin estat ocupades 
amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
 
Aquests processos, que es realitzaran per un sol cop, podran ser objecte de negociació 
en cadascun dels àmbits territorials de l’Administració de l’Estat, Comunitats Autònomes 
i Entitats locals i respectaran, en tot cas, els terminis establerts en aquesta norma. 
 
Per mandat de la disposició addicional setena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, 
els preceptes continguts en aquesta normativa relatius als processos d’estabilització 
seran d’aplicació a les societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, 
fundacions del sector públic i consorcis del sector públic, sense perjudici de l’adequació, 
en el seu cas, a la normativa específica. 
 
La disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, que porta per 
títol “Identificació de les places a incloure en les convocatòries de concurs” afegeix que, 
addicionalment, els processos d’estabilització continguts en la disposició addicional 
sisena inclouran en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural 
ocupades de forma temporal per personal amb una relació, d’aquesta naturalesa, 
anterior a l’1 de gener de 2016. 
 
Altrament també cal tenir en compte l’art. 59 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 
(TREBEP) que disposa que en les ofertes d’ocupació pública es reservarà una quota no 
inferior al 7% de les vacants per tal que siguin cobertes entre persones amb discapacitat, 
considerant aquestes les definides en l’art. 4.2 del text refós de la Llei general de drets 
de les persones amb discapacitat i d’inclusió social, aprovat per Reial decret 1/2013, de 
29 de novembre, sempre que superin els processos selectius i acreditin la seva 
discapacitat i la compatibilitat amb la realització de tasques, de forma que 
progressivament s’arribi al 2% dels efectius totals en cada Administració pública. 
 
Finalment, els “Criterios Comunes para la aplicación del proceso de estabilización 
derivado de la Ley de presupuestos generales del Estado 2017” que poden servir de 
guia d’actuació a les diferents Administracions Públiques en els processos 
d’estabilització, sens perjudici que la competència correspon en tot cas a l’Administració 
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corresponent indiquen:  
 
“Comunicación  al  trabajador  temporal  o  funcionario  interino  de  que  la  plaza  va  a  
ser  objeto de convocatòria: En  el  caso  del  personal  indefinido  no  fijo  se  puede  
señalar  un  criterio  jurisprudencial  en  el sentido de informar al trabajador de que su 
plaza se va a convocar. En los demás supuestos se  considera  que  es  pertinente  que  
se  informe  al  trabajador  de  que  su  plaza  va  a  ser  ofertada  y  de  que  puede  en  
su  caso  participar  en  la  convocatoria,  dejando  acuse  de  recibo.” 
 
L’oferta pública d’ocupació ha de comprendre les places agrupades en dos annexos: 
annex I de funcionaris i annex II de personal laboral i amb el contingut a què fa referència 
l’apartat tercer de l’art. 56 del Decret 214/1990 dalt indicat. 
 
Dues places a estabilitzar mitjançant la present oferta pública s’engloben en els supòsits 
de l’article 2 Llei 20/2021 per al cas que han estat ocupades de manera ininterrompuda 
amb anterioritat a 31 de desembre de 2017 per les mateixes persones. 
 
Sis places a estabilitzar mitjançant la present oferta pública s’engloben en els supòsits 
de la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, en tant que aquestes han estat 
ocupades de manera ininterrompuda per la mateixa persona amb anterioritat a 1 de 
gener de 2016. 
 
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. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.  Aprovar l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal 
que s’adjunta com a Annex, emparada en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 
 
Segon.  Publicar l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal 
en el BOP de Tarragona i, de conformitat amb el que disposa l’art. 57.2 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals, en el DOGC. 
 
La publicació de la convocatòria per a la cobertura de les places incloses en l'oferta 
d’ocupació pública per a l'estabilització de l’ocupació temporal haurà de ser abans del 
31 de desembre de 2022 i la seva resolució abans del 31 de desembre de 2024. 
 
Tercer.  Notificar aquesta Resolució a les persones treballadores que ocupen les places 
incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal, que 
seran convocades en els termes establerts a la Llei 20/2021, del 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.   
 
Quart.  Trametre còpia de l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació 
temporal a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.  
 
Cinquè . Certificar al Ministeri d'Hisenda, a través de la Secretaria d'Estat de 
Pressupostos i Despeses, el nombre de places ocupades de forma temporal existent en 
cadascun dels àmbits afectats. 
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Sisè. Proporcionar la informació estadística corresponent als resultats del procés 
d'estabilització d'ocupació temporal a través del Sistema d'Informació Salarial del 
Personal de l'Administració. 
 
ANNEX  
 

- Places via article 2 de la Llei 20/2021:  
 

 Denominació  
Categoria Grup  Nombre 

vacants  
Sistema de 

Selecció Anterior Habilitació 

(segons plantilla) 

Peó Brigada L AP 1 Concurs 
oposició 31/12/2017 

Procés 
estabilització 
(art. 2 Llei 
20/2021) 

Tècnic Delineant L C1 1 
Concurs 
oposició  31/12/2017 

Procés 
estabilització 
(art. 2 Llei 
20/2021) 

 
 

- Places via disposició addicional sisena de la Llei 20/2021:  
 

 Denominació  
Categoria Grup  Nombre 

vacants  
Sistema de 

Selecció Anterior Habilitació 

(segons plantilla) 

Peó Brigada L AP 1 
Concurs 
mèrits 

anterior 
01/01/2016 

Procés 
estabilització 
(DA 6ª Llei 
20/2021) 

Auxiliar Administratiu/va L C2  1 Concurs 
mèrits 

anterior 
01/01/2016 

Procés 
estabilització 
(DA 6ª Llei 
20/2021) 

Tècnic de ràdio i premsa L C1 1 Concurs 
mèrits 

anterior 
01/01/2016 

Procés 
estabilització 
(DA 6ª Llei 
20/2021) 

Tècnic Auxiliar 
Dinamitzador Cultural L C1 1 Concurs 

mèrits 
anterior 

01/01/2016 

Procés 
estabilització 
(DA 6ª Llei 
20/2021) 

Auxiliar tècnic/a i 
Dinamitzador/a del 
Casal Joves 

L C2 1 Concurs 
mèrits 

anterior 
01/01/2016 

Procés 
estabilització 
(DA 6ª Llei 
20/2021) 
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Ordenança L AP 1 
Concurs 
mèrits 

anterior 
01/01/2016 

Procés 
estabilització 
(DA 6ª Llei 
20/2021) 

 

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.24.- PROPOSTA D’ACORD PER A DEIXAR SENSE EFECTE  L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ “SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, EN RÈGIM  DE LLOGUER, 
PER A LES FESTES I ALTRES ESDEVENIMENTS DE L’AJUNTA MENT DE 
L’ALDEA” (NÚM. EXP.: 2022/690) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 24 de gener de 2022, s’incoa l’expedient per a la contractació 
“Subministrament de material, en règim de lloguer, per a les festes i altres 
esdeveniments de l’Ajuntament de L’Aldea”, l’objecte del contracte és el 
subministrament, mitjançant arrendament, de material d’infraestructures (estructures no 
permanents desmuntables, mobiliari, elements addicionals i material de so i il·luminació) 
necessari per al desenvolupament d’aquests actes. 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2022, es 
va acordar, entre d’altres aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert, amb diferents criteris d’adjudicació per a l’obra “Subministrament de material, en 
règim de lloguer, per a les festes i altres esdeveniments de l’Ajuntament de L’Aldea”. 
 
Atès que en data 12 de maig de 2022 es va publicar l’anunci de licitació al Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament de l’Aldea. Aquest anunci s’ha publicat també al Diari Oficial 
de la Unió Europea. 
 
Atès el que disposa l’article 41.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic, procedeix la 
revisió d’ofici dels actes preparatoris i dels actes d’adjudicació del contractes. 
 
L’article 109.2 de la Llei de 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques disposa “Les Administracions Públiques podran, així 
mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”. 
 
En tant que la competència  per a declarar la nul·litat d’aquests actes s’entén delegada 
conjuntament amb la competència per a contractar d’acord amb l’article 41.4 de la LCSP, 
l’òrgan competent per a adoptar aquest acord és la Junta de Govern Local. 
 
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.-  Deixar sense efecte l’expedient de contractació “Subministrament de material, 
en règim de lloguer, per a les festes i altres esdeveniments de l’Ajuntament de L’Aldea”. 
 
Segon.-  Publicar el present acord al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de l’Aldea i 
al DOUE.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.2.25.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACT E MENOR PER 
REALITZAR EL SERVEI DE SOCORRISME PER A LA PISCINA MUNICIPAL. NÚM. 
EXP.: 2022/799. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el socorrisme per a la piscina municipal estiu 
2022. 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de MEDITERRANIAN ACTIVIDADES 
TURISTICAS Y DEPORTE SL registrat en data 12 de maig de 2022 amb núm. RE 
2022/2016. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 71317200-5 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 5.961,60 €, i 1.251,94 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 7.213,54 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 5.961,60 €, pressupost net, i 1.251,94 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/342/22717 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.26.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACT E MENOR PER 
REALITZAR EL SERVEI DE MONITORATGE PISCINES MUNICIP ALS L'ALDEA. 
NÚM. EXP.: 2022/803. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de monitoratge per a la piscina 
municipal estiu 2022. 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de SERGI VENTURA SANZ registrat en 
data 16 de maig de 2022 amb núm. RE 2022/2107. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 80000000-4 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 13.862,40 €, i 2.911,10 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
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- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 16.773,50 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 13.862,40 €, pressupost net, i 2.911,10 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/342/22717 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret  
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.27.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/795). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 8 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1502, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que acordeu la baixa dels rebuts emesos a nom de de GUECHE SL, del 
concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002477, Referència Cadastral 
8745982BF9184N0001DL i amb claus de cobrament 431841002012010002477, 
431841002018010002477, 431841002019010002477, 431841002020010002477 i 
431841002021010002477. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedeix a l’acord de dictar noves liquidacions, 
únicament pels exercicis 2019, 2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per 
a propers padrons a nom de M. A. M., amb DOI 40901986M i domicili al carrer CL OLOT, 
X del municipi de TORTOSA (43500). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
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Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del concepte de 
taxes agrupades, núm. fix 184100002477, Referència Cadastral 
8745982BF9184N0001DL i amb claus de cobrament 431841002012010002477, 
431841002018010002477, 431841002019010002477, 431841002020010002477 
i 431841002021010002477. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
GUECHE SL 184100002477 431841002012010002477 

431841002018010002477 
431841002019010002477 
431841002020010002477 
431841002021010002477 

60€ 
60€ 
60€ 
60€ 
60€ 
 

 
Segon. Procedeix a l’acord de dictar noves liquidacions, únicament pels exercicis 2019, 
2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a nom de M. 
A. M., amb DOI 40901986M i domicili al carrer CL OLOT, X del municipi de TORTOSA 
(43500). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8745982BF9184N0001DL Polígon Industrial Estació de Mercaderies, parc XX 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
M. A. M. 40901986M 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
CL OLOT, X 43500 TORTOSA 

 
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.28.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/796). 
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Es dona compte de la següent de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 8 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1503, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que acordeu la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del 
concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002476, Referència Cadastral 
8745982BF9184N0001DL i amb claus de cobrament 431841002012010002476, 
431841002018010002476, 431841002019010002476, 431841002020010002476 i 
431841002021010002476. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedeix a l’acord de dictar noves liquidacions, 
únicament pels exercicis 2019, 2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per 
a propers padrons a nom de M. A. M., amb DOI 40901986M i domicili al carrer CL OLOT, 
X del municipi de TORTOSA (43500). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del concepte de 
taxes agrupades, núm. fix 184100002476, Referència Cadastral 
8745982BF9184N0001DL i amb claus de cobrament 431841002012010002476, 
431841002018010002476, 431841002019010002476, 431841002020010002476 i 
431841002021010002476. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
GUECHE SL 184100002476 431841002012010002476 

431841002018010002476 
431841002019010002476 
431841002020010002476 
431841002021010002476 

60€ 
60€ 
60€ 
60€ 
60€ 
 

 
Segon. Procedeix a l’acord de dictar noves liquidacions, únicament pels exercicis 2019, 
2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a nom de M. 
A. M., amb DOI 40901986M i domicili al carrer CL OLOT, X del municipi de TORTOSA 
(43500). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
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REFERÈNCIA 
AJUNTA MENT 

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8745982BF9184N0001DL Polígon Industrial Estació de Mercaderies, parc XX 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
M. A.M. 40901986M 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
CL OLOT, X 43500 TORTOSA 

 
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.29.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/797). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
Vista la instància de data 8 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1504, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que acordeu la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del 
concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002484, Referència Cadastral 
87459A2BF9184N0001OL i amb claus de cobrament 431841002012010002484, 
431841002018010002484, 431841002019010002484, 431841002020010002484 i 
431841002021010002484. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedeix a l’acord de dictar noves liquidacions, procedir 
a l’acord de dictar noves liquidacions, únicament pels exercicis 2019, 2020 i 2021 i a la 
modificació de les dades censals per a propers padrons a nom de CONSTRUCCIONS 
FONOLLOSA SL, amb DOI B43401538 i domicili al carrer CL PINTOR FORTUNY, X del 
municipi de L'ALDEA (43896). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del concepte de 
taxes agrupades, núm. fix 184100002484, Referència Cadastral 87459A2BF9184N 
0001OL i amb claus de cobrament 431841002012010002484, 
431841002018010002484, 431841002019010002484, 431841002020010002484 
i 431841002021010002484. 
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Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
GUECHE SL 184100002484 431841002012010002484 

431841002018010002484 
431841002019010002484 
431841002020010002484 
431841002021010002484 

60€ 
60€ 
60€ 
60€ 
60€ 
 

 
Segon. Procedeix a l’acord de dictar noves liquidacions únicament pels exercicis 2019, 
2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a nom de 
CONSTRUCCIONS FONOLLOSA SL, amb DOI B43401538 i domicili al carrer CL 
PINTOR FORTUNY, X del municipi de L'ALDEA (43896). 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

87459A2BF9184N0001OL Polígon Industrial Estació de Mercaderies, parc XX 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
CONSTRUCCIONS FONOLLOSA SL B43401538 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
CL PINTOR FORTUNY, X 43896 L’Aldea 

 
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.30.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/798). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 8 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1505, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que acordeu la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del 
concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002483, Referència Cadastral 
87459A4BF9184N0001RL i amb claus de cobrament 431841002020010002483 i 
431841002021010002483. 
 
Vista la sol·licitud presentada, haureu de procedir a l’acord de dictar noves liquidacions, 
únicament pels exercicis 2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a 
propers padrons a nom de PEIX I MARISC SELEMAR SL, amb DOI B43995034 i 
domicili al carrer CL GENERAL PRIM, XX del municipi de AMPOSTA (43580). 
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Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del concepte de 
taxes agrupades, núm. fix 184100002483, Referència Cadastral 
87459A4BF9184N0001RL i amb claus de cobrament 431841002020010002483 i 
431841002021010002483. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
GUECHE SL 184100002483 431841002020010002483 

431841002021010002483 
60€ 
60€ 
 

 
Segon. Procedeix a l’acord de dictar noves liquidacions, únicament pels exercicis 2020 
i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a nom de PEIX I 
MARISC SELEMAR SL, amb DOI B43995034 i domicili al carrer CL GENERAL PRIM, 
X  del municipi de AMPOSTA (43580). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

87459A4BF9184N0001RL Polígon Industrial Estació de Mercaderies, parc XX 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
PEIX I MARISC SELEMAR SL B43995034 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
CL GENERAL PRIM, XX 43870 AMPOSTA 

 
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.31.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/801). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la instància de data 8 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1506, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que acordeu la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del 
concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002483, Referència Cadastral 
87459A4BF9184N0001RL i amb claus de cobrament 431841002012010002483, 
431841002018010002483 i 431841002019010002483. 
 
Vista la sol·licitud presentada, haureu de procedir a l’acord de dictar nova liquidació 
únicament de l’exercici 2019 a nom de CENTRE D'AMBULANCIES BAIX EBRE, SL, 
amb DOI B43424654 i domicili al carrer CR DEL MAS DE BARBERANS, XX del municipi 
de ROQUETES (43520). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la acordeu la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del 
concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002483, Referència Cadastral 
87459A4BF9184N0001RL i amb claus de cobrament 431841002012010002483, 
431841002018010002483 i 431841002019010002483. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
GUECHE SL 184100002483 431841002012010002483 

431841002018010002483 
431841002019010002483 

60€ 
60€ 
60€ 

 
Segon. Procedeix a l’acord de dictar nova liquidació únicament de l’exercici 2019 a nom 
de CENTRE D'AMBULANCIES BAIX EBRE, SL, amb DOI B43424654 i domicili al carrer 
CR DEL MAS DE BARBERANS, XX del municipi de ROQUETES (43520). 
 
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.32.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DE LES 
OBRES “ MILLORA I ARRANJAMENT DE L’ANTIGA VIA DE TREN” . INTERESSADA: 
OBRES VENT I SOL, S.L. (NÚM. EXP.: 2020/603) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Atès que la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, en data 3 de setembre de 
2020, entre d’ altres va adjudicar a Obres Vent i Sol, S.L. les obres “Millora i arranjament 
de l’antiga via de tren”. 
 
Vista la clàusula 11 del plec de clàusules administratives que va regir la contractació de 
l’ obra de referència, determinava que “a partir de la data de l’ acta de recepció de les 
obres començarà a comptar el termini de garantia que serà de 12 mesos”. 
 
Vist que d’acord amb l’informe de la Secretària-Interventora accidental, de data 19 de 
maig de 2020, consta comptabilitzada una garantia de les obres “Millora i arranjament 
de l’antiga via de tren”, de data 17 de setembre de 2020, per import de 8.462,50 € a nom 
de Obres Vent i Sol, S.L., constituïda a través d’aval bancari. 
 
Atès el que disposa l’article 243.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2021/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014. 
 
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. 216/2019, de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
PRIMER.- Retornar a Obres Vent i Sol, S.L. l’aval bancari per un import total de 8.462,50 
€ en concepte de garantia de les obres “Millora i arranjament de l’antiga via de tren”. 
 
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. 
 
2.2.33.- PROPOSTA D'ACORD PER PROCEDIR A L'HOMOLOGA CIÓ DEL PLA 
D’AUTOPROTECCIÓ DE L’ACTE DELS FOCS D’ARTIFICI DE L ES FESTES 
MAJORS 2022. NÚM. EXP.: 2022/805.  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Per part de l’Ajuntament de l’Aldea s’ha procedit a la redacció del Pla d’Autoprotecció 
de l’acte dels focs d’artifici que ha de tenir lloc al municipi de l’Aldea el proper 20 d’agost 
de 2022, dins la programació d’actes de Festes Majors del poble. 
 
Atès que en data 19 de maig de 2022 s’ha emes INFORME FAVORABLE per part del 
Tècnic Municipal de l’Ajuntament de l’Aldea a l’homologació del citat Pla esmentat. 
 
Atès els FONAMENTS DE DRET següents: 
 
1 Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
2 Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats 
a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures (en 
endavant, Decret 30/2015). 
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3 Reial Decret 989/2015. De 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles 
pirotècnics i cartutxeria. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
PRIMER.- Procedir a l’homologació del Pla d’Autoprotecció de l’acte dels focs d’artifici 
a celebrar el dia 20 d’agost al municipi de l’Aldea dins de les seves Festes Majors 2020. 
 
SEGON.- Les dades del Pla d’Autoprotecció que s’homologa són les següents: 
 
a) Dades generals: 
 
Nom del promotor : Ajuntament de l’Aldea 
Emplaçament espectacle pirotècnic : L’activitat es portarà a terme en una zona situada 
al sud-est del nucli urbà, concretament en uns terrenys de 19.000 m2, que s’ubiquen 
entre l’estadi municipal de futbol, el pàrquing de festes i la urbanització Carvallo, que 
actualment té varis edificis construïts, i el canal nou de Camarles. 
Coordenades UTM de l’emplaçament : Els plànols detallats s’adjunten en el 
corresponent annex d’aquest PAU. 
Dades de contacte 24 hores : 650 963 086 José Caballé Estorach - 650 733 808 Xavier 
Royo Franch – 670 585 764 Francesc Xavier Saragossa Sentís. 
Nombre d’ocupants : 1.011 persones 
 
b) Dades de contacte en cas d’emergència, amb l’Aju ntament del municipi on 
s’ubica l’activitat: 
650 963 086 José Caballé Estorach - 650 733 808 Xavier Royo Franch – 670 585 764 
Francesc Xavier Saragossa Sentís. 
 
c) Dades sobre el risc de l’activitat : Segons les dades que obren dintre del PAU 
Tipus de risc més significatiu de l’activitat. 
Vulnerabilitat de l’activitat. 
d) Accessibilitat : Segons les dades que obren dintre del PAU. 
Dades i informació rellevant sobre l’accés. 
Característiques dels accessos de vehicles a les fa çanes de l’establiment. 
Nombre de façanes accessibles a bombers. 
 
e) Dades sobre l’entorn: Segons les dades que obren dintre del PAU. 
 
f) Mitjans de prevenció, d’utilitat per als bombers : Segons les dades que obren dintre 
del PAU. 
 
Dades i plànols d’ubicació d’hidrants, columna seca , boques d’incendi equipades, 
dipòsit d’aigua i mitjans automàtics d’extinció d’i ncendis. 
 
g) Mitjans d’autoprotecció segons el que estableixi  l’annex III: Segons les dades 
que obren dintre del PAU. 
 
h) Dades de les zones humides especialment vulnerab les: Segons les dades que 
obren dintre del PAU. 
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TERCER.- Trametre el Pla d’Autoprotecció homologat a través del registre electrònic, a 
la Direcció General competent en matèria de Protecció Civil. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a la Guàrdia Municipal, al Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya i als Serveis Administratius encarregats de la tramitació 
d’aquest Pla.” 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.34.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONVOCATÒRIA D’A JUTS DESTINATS 
AL FIANÇAMENT DE DESPESES D’ENSENYAMENT PER A L’ANY  2022 (NÚM. 
EXP.: 2022/812) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“D’acord amb les bases per a la concessió d’ajuts destinats al fiançament de despeses 
d’ensenyament, publicades definitivament al BOPT de data 23 d’abril de 2021. 
 
Atès que hi ha autorització de despesa a la partida pressupostària 2022/1/323/48008. 
 
Atès l’informe de secretaria-intervenció de data 19 de maig de 2022. 
 
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. 216/2019, de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics destinats al 
finançament de despeses d’ensenyament pel curs 2022-2023, d’acord amb les bases 
aprovades definitivament en data 23 d’abril de 2021. 
 
“CONVOCATÒRIA 
 
La present convocatòria té per objecte iniciar el procediment per la concessió de les 
tipologies d’ajuts per alumnes que es concreten en el punt 2 de les bases específiques. 
 

1. Crèdit pressupostari 
 
La quantia màxima de despeses en aquesta convocatòria de subvencions és de 
8.000,00 euros, que s’imputaran a l’aplicació 2022/1/323/48008 del pressupost 
vigent. 
 

2. Objecte, condicions i finalitat de concessió de la subvenció. Es poden concedir 
els següents ajuts: 
 

Són beneficiaris d’aquests ajuts tots els alumnes i les alumnes dels centres 
educatius del municipi de l’Aldea empadronats al nostre municipi, que rebran l’ajut 
en forma de bonificació en la compra dels llibres de text i material escolar. 
 
Els ajuts es pagaran a les Associacions de Mares i Pares (AMPES), dels diferents 
centres educatius del municipi, que hauran de bonificar la quantitat de l’ajut en el 
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moment de l’adquisició dels llibres de text i material escolar, havent de constar 
aquesta bonificació als fulls de pagament que es faciliten a les famílies. 
 
3. Requisits per a sol·licitar la subvenció. 

 
Podran ser beneficiaris dels ajuts convocats l’alumnat que reuneixi els requisits 
contemplats en el punt 3 de les bases específiques. 
 
Les Associacions de Mares i Pares podran presentar al Registre General d’entrada 
de l’Ajuntament de l’Aldea, en el termini de 25 dies hàbils comptador des de l’endemà 
de la data de publicació de la corresponent convocatòria d’aquests ajuts en el BOPT 
i en el taulell d’anuncis de la corporació, la documentació contemplada en el punt 4 
de les bases específiques. 
 
Si la documentació fos incompleta es requerirà al sol·licitant que la completi en la 
forma que correspongui en un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà 
d’haver rebut la notificació del requeriment. En cas de no fer-ho, se’l tindrà per 
desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució al respecte per part de l’òrgan 
competent. 
 
Es podran acceptar sol·licituds fora de termini quan s’acrediti un elevat greuge 
econòmic i social sobrevingut, en situació de risc, i que no s’hagi pogut detectar en 
el termini ordinari de presentació de les sol·licituds. En aquests casos, per tal de 
valorar aquesta nova situació econòmica i familiar, serà necessari que el sol·licitant 
exposi i acrediti documentalment la realitat dels fets causats per la nova situació. 
 
4. Òrgans competents per a la valoració i resolució del procediment. 

 
El procés d’ordenació i instrucció del procediment de concessió dels ajuts es durà a 
terme pels serveis municipals oportuns i amb el vistiplau de la regidoria d’Acció 
Educativa de l’Ajuntament de l’Aldea i l’òrgan competent per a la seva resolució és 
la Junta de Govern Local de la corporació. 
 
5. Termini de presentació de sol·licituds 

 
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de la Corporació, en el termini 
de 25 dies hàbils comptador des de l’endemà de la data de publicació de la 
corresponent convocatòria d’aquests ajuts en el BOPT i en el taulell d’anuncis de la 
corporació. 
 
6. Termini de resolució i notificació 

 
Una vegada valorades les sol·licituds per la comissió de valoració, la regidora 
d’Acció Educativa elevarà una proposta d’acord a la Junta de Govern Local, 
competent per a resoldre, amb la relació d’alumnes beneficiaris dels ajuts per al curs 
2022-2023. 
 
La resolució dels ajuts es comunicarà en el termini màxim de tres mesos. A partir 
d’aquest termini el silenci administratiu s’entendrà com a denegatori. 
 
Un cop resoltes la totalitat de les sol·licituds, l’Ajuntament de l’Aldea farà arribar a 
les AMPES dels diferents centres la relació d’alumnes beneficiaris dels ajuts. 
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7. Compatibilitat amb altres ajuts. 

 
Els ajuts atorgats seran compatibles amb altres subvencions, ajuts, recursos o 
ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat. 
8. Publicació 
 
La convocatòria s’ha de publicar en el BOPT, en el tauler d’anuncis de la Corporació 
i en la web municipal. 
 

Segon.- Aprovar l’autorització de la despesa, per un import de 8.000,00 euros, amb 
càrrec a l’aplicació 2022/1/323/48008. 
 
Tercer. -Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció.” 

 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.35.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/811). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
Vista la instància de data 8 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1508, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que acordeu la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del 
concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002482, Referència Cadastral 
87459A5BF9184N0001DL i amb claus de cobrament 431841002020010002482 i 
431841002021010002482. 
 
Vista la sol·licitud presentada, haureu de procedir a l’acord de dictar noves liquidacions, 
únicament pels exercicis 2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a 
propers padrons a nom de PEIX I MARISC SELEMAR SL, amb DOI B43995034 i 
domicili al carrer CL GENERAL PRIM, XX del municipi de AMPOSTA (43870). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del concepte de 
taxes agrupades, núm. fix 184100002482, Referència Cadastral 
87459A5BF9184N0001DL i amb claus de cobrament 431841002020010002482 i 
431841002021010002482. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
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SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
GUECHE SL 184100002482 431841002020010002482 

431841002021010002482 
60€ 
60€ 

 
Segon. Procedeix a l’acord de dictar noves liquidacions, únicament pels exercicis 2020 
i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a nom de PEIX I 
MARISC SELEMAR SL, amb DOI B43995034 i domicili al carrer CL GENERAL PRIM, 
XX del municipi de AMPOSTA (43870). 
 
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.36.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/813). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 28 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 
2022/1288, presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de 
Tortosa, sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom F. H., del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix T501 i amb claus de cobrament 431841002018010000374 i 
431841002019010000374. 
 
Vista la sol·licitud presentada, haureu de procedir a dictar nova liquidació únicament de 
l’any 2019 a nom de TEANA INVESTMENTS SL, amb DOI B87026233 i domicili al carrer 
CL ROURE, 6 8, 04 (POL IND MAS MATEU) del municipi de PRAT DE LLOBREGAT 
EL (08820). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la baixa dels rebuts emesos a nom F. H., del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix T501 i amb claus de cobrament 431841002018010000374 i 
431841002019010000374. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
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SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX  CLAU DE COBRAMENT IMPORT 
PRAL. 

F. H. T501 431841002018010000374 
431841002019010000374 

60,00€ 
60,00€ 

 
Segon. Procedir a l’acord de dictar nova liquidació únicament de l’any 2019 a nom de 
TEANA INVESTMENTS SL, amb DOI B87026233 i domicili al carrer CL ROURE, 6 8, 
04 (POL IND MAS MATEU) del municipi de PRAT DE LLOBREGAT EL (08820). 
 
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.37.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADMISSIÓ D’UN REC URS DE REPOSICIÓ 
(NÚM. EXP.: 2022/673) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern local de 6 de maig de 2022 es van aprovar les 
bases reguladores de la convocatòria, per procediment d’urgència, mitjançant concurs 
oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral auxiliar de 
biblioteca de l’Ajuntament de L’Aldea, grup de classificació C2, per a cobrir de manera 
àgil i ràpida vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal 
d’aquest grup professional. 
 
Vist el recurs de reposició interposat contra aquest acord per part del Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, en data 16 de maig de 2022, mitjançant 
R.G.E.2022/2097. 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea va encomanar a la Unitat d’Assistència en Recursos 
Humans a ens locals, integrada dins de la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal del 
SAM, de la Diputació de Tarragona l’elaboració de la Relació de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament (Exp. SAM 8004330008-2017-0006734). 
 
Vist que en data 19 de maig de 2022, l’Ajuntament de l’Aldea ha aprovat la relació de 
llocs de treball, segons la qual la Biblioteca Municipal Torres de l’Aldea té la tipologia de 
biblioteca filial i està integrada en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Les 
biblioteques que formen part d’aquest sistema han de reunir una sèrie de requisits que 
es preveuen a la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya i al 
Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya, entre d’altres: 
 
− Article 8.a) del Decret 124/1999: les biblioteques del Sistema de Lectura Pública han 

de tenir el personal suficient, amb la qualificació i el nivell tècnic que exigeixin les 
funcions que tingui assignades, d’acord amb el que estableix el Mapa de la Lectura 
Pública. Es considera personal tècnic de biblioteques les persones titulars de la 
direcció de les biblioteques, el personal bibliotecari i el personal tècnic auxiliar. 

− Article 9 del Decret 124/1999: en relació amb les biblioteques filials (com és el cas 
de la Biblioteca Municipal), que les funcions de direcció poden ser assumides per 
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una persona tècnica auxiliar de biblioteca, sota la supervisió de la direcció de la 
biblioteca local o central corresponent 

− Article 11.2 del Decret 124/1990: “El personal tècnic auxiliar de biblioteca ha de tenir 
titulació acadèmica de cicle formatiu de grau mig, batxillerat o equivalent i ha de 
posseir els coneixements tècnics necessaris per a l’exercici de les funcions que li 
corresponen”. 

 
Per tant, en base a aquesta normativa el personal de les biblioteques filials del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya ha de ser tècnic auxiliar i amb la titulació de batxillerat 
superior, FPII o equivalent. 
 
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. 216/2019, de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Estimar el recurs de reposició interposat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya i deixar sense efecte les bases reguladores de la 
convocatòria, per procediment d’urgència, mitjançant concurs oposició lliure, per a la 
constitució d’una borsa de treball de personal laboral auxiliar de biblioteca de 
l’Ajuntament de L’Aldea, grup de classificació C2, per a cobrir de manera àgil i ràpida 
vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup 
professional. 
 
Segon. Donar trasllat del present acord als interessats i als serveis municipals adients 
als efectes oportuns. 
 
Tercer. Publicar l’esmentat acord a la seu electrònica de l’Ajuntament, al Portal de 
Transparència i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.38.- PROPOSTA D'ACORD APROVACIÓ DE BASES I CONV OCATORIA, PER 
PROCEDIMENT D'URGÈNCIA, D'UN PROCÉS SELECTIU PER SI STEMA 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE 
PERSONAL LABORAL TÈCNIC AUXILIAR DE BIBLIOTECA. NÚM . EXP.: 2022/815. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“FETS 
 
Per Provisió de l’Alcaldia de data 19 de maig de 2022 es disposen les necessitats 
urgents i inajornables d’efectuar la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per a la 
constitució d’una borsa de treball de personal laboral tècnic auxiliar de biblioteca de 
l’Ajuntament de L’Aldea, amb grup de classificació C1, per cobrir de manera àgil i ràpida 
vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup 
professional que es doni a l’Ajuntament de l’Aldea i per aquest motiu es precisa portar a 
terme la seva selecció. 
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Aquesta mateixa Provisió de l’Alcaldia va iniciar l’expedient per seleccionar les persones 
que han de formar part d’aquesta Borsa de treball. 
 
Per part d’Intervenció s’ha emès informe favorable en relació amb l’existència de crèdit 
adequat i suficient i amb el compliment de la normativa pressupostària general de 
caràcter bàsic a efectes del compliment amb els límits màxims de l’increment retributiu. 
 
Des de secretaria s'ha emès, en data 19 de maig de 2022, l’informe corresponent i s’han 
confeccionat les bases que han de regir la convocatòria. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’art. 21 LRBRL estableix que és competència de l’alcaldia aprovar les bases de les 
proves per la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i 
distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 
 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria, per procediment d’urgència, 
mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de personal 
laboral tècnic auxiliar de biblioteca de l’Ajuntament de L’Aldea, grup de classificació C1, 
per a cobrir de manera àgil i ràpida vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de 
contingència temporal d’aquest grup professional. 
 
Segon. Convocar les proves selectives corresponents al procés per constituir la referida 
Borsa de treball de personal d'aquest grup professional. 
 
Tercer. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en la seu electrònica de 
l’Ajuntament, al Portal de Transparència i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart. Determinar que els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es 
publicaran únicament en la seu electrònica de l’Ajuntament.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.39.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/819). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 8 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1509, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que acordeu la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del 
concepte de taxes agrupades, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 
184100002482, referència cadastral 87459A5BF9184N0001DL i amb claus de 
cobrament 431841002012010002482, 431841002018010002482 i 
431841002019010002482. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedeix a l’acord de dictar nova liquidació únicament 
de l’exercici 2019 a nom de CENTRE D'AMBULANCIES BAIX EBRE, SL, amb DOI 
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B43424654 i domicili al carrer CR DEL MAS DE BARBERANS, XX del municipi de 
ROQUETES (43520). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del concepte de 
taxes agrupades, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002482, referència 
cadastral 87459A5BF9184N0001DL i amb claus de cobrament 
431841002012010002482, 431841002018010002482 i 431841002019010002482. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
GUECHE SL 184100002482 431841002012010002482 

431841002018010002482 
431841002019010002482 

60€ 
60€ 
60€ 

 
Segon. Procedir a l’acord de dictar nova liquidació únicament de l’exercici 2019, a nom 
de CENTRE D'AMBULANCIES BAIX EBRE, SL, amb DOI B43424654 i domicili al carrer 
CR DEL MAS DE BARBERANS, XX del municipi de ROQUETES (43520). 
 
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.40.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/820). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 8 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1510, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que acordeu la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del 
concepte DE TAXES AGRUPADES, núm. fix 184100002480, referència cadastral 
8745999BF9184N0001QL i amb claus de cobrament 431841002012010002480, 
431841002018010002480, 431841002019010002480 i 431841002020010002480. 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  83 

Vista la sol·licitud presentada, procedeix a l’acord de dictar noves liquidacions, 
únicament pels exercicis 2019 i 2020 a nom de J. A. M., amb DOI 40011656M i domicili 
al carrer CL TORRENT DE L'OLLA, XX del municipi de BARCELONA (8012). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.   Procedir a la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del concepte 
DE TAXES AGRUPADES, núm. fix 184100002480, Referència Cadastral 
8745999BF9184N0001QL i amb claus de cobrament 431841002012010002480, 
431841002018010002480, 431841002019010002480 i 431841002020010002480. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
GUECHE SL 184100002480 431841002012010002480 

431841002018010002480 
431841002019010002480 
431841002020010002480 

60€ 
60€ 
60€ 
60€ 

 
Segon. Procedeix a l’acord de dictar noves liquidacions, únicament pels exercicis 2019 
i 2020 a nom de J. A. M., amb DOI 40011656M i domicili al carrer CL TORRENT DE 
L'OLLA, XXX del municipi de BARCELONA (8012). 
 
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.41.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/823). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 8 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1512, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que acordeu la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del 
concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002479, Referència Cadastral 
8745998BF9184N0001GL i amb claus de cobrament 431841002012010002479, 
431841002018010002479, 431841002019010002479, 431841002020010002479 i 
431841002021010002479. 
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Vista la sol·licitud presentada, haureu de procedir a l’acord de dictar noves liquidacions, 
únicament pels exercicis 2019, 2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per 
a propers padrons a nom de ESPECIALITATS QUIMIQUES PALLARES SL, amb DOI 
B43670215 i domicili al carrer CL ROMELIA, XX del municipi de TIVENYS (43511). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.   Procedir a la baixa dels rebuts emesos a nom de GUECHE SL, del concepte 
de taxes agrupades, núm. fix 184100002479, Referència Cadastral 
8745998BF9184N0001GL i amb claus de cobrament 431841002012010002479, 
431841002018010002479, 431841002019010002479, 431841002020010002479 i 
431841002021010002479. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
GUECHE SL 184100002479 431841002012010002479 

431841002018010002479 
431841002019010002479 
431841002020010002479 
431841002021010002479 

60€ 
60€ 
60€ 
60€ 
60€ 

 
Segon. Procedir a l’acord de dictar noves liquidacions, únicament pels exercicis 2019, 
2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a nom de 
ESPECIALITATS QUIMIQUES PALLARES SL, amb DOI B43670215 i domicili al carrer 
CL ROMELIA, XX del municipi de TIVENYS (43511). 
 
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:40 hores d el dia 20 de maig de 2022, de la 
qual, com a Secretària Accidental, estenc aquesta a cta de 84 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
 
Xavier Royo i Franch     Roser Noche Casanova  


