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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 10/21 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 28 DE MAIG 
DE 2021. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  28 de maig de 2021 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 28 de maig de 2021, 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, el Secretari 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 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo Ventura 
 
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 14 DE MAIG 
DE 2021. 
 
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 14 de maig de 2021 
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 L LICÈNCIA D'OBRES 
MAJORS. INTERESSAT: F. C. M. (NÚM. EXP. 2020/274) 
 
Per unanimitat s’acorda deixa el present punt sobre la taula. 
 



 
  
 
 
 
 

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

2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA DE 
SEGREGACIÓ. INTERESSAT: J. H. A. (NÚM. EXP.: 2021/5 19) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància presentada per J. H. A. amb registre general d’entrada 2021/1454 de 
data 30 de març de 2021 i en relació a la documentació aportada on es sol·licita llicència 
municipal de segregació per poder segregar la finca matriu en 2 parcel·les independents 
al carrer Església, XX de l’Aldea. 
 
Vista la documentació aportada per l’interessat a requeriment d’aquest Ajuntament 
mitjançant Registres Generals d’Entrada  2021/2035, 2021/2201 i 2021/2239. 
 
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. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 26 de maig de 2021, que diu: 
 
“LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ 
Expedient:     2021/519 
Assumpte:  Sol·licitud de llicència de parcel·lació de finca urbana 
Sol·licitant:  J. H. A. 
Emplaçament: C/ Església, XX 
 
En relació a la sol·licitud de llicència de parcel·lació, sol·licitada pel Sr. J. H. A., Damià 
Encontrado Sol en la seva qualitat d’ Arquitecte Municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, 
emet el següent:  
 
INFORME  
 
La finca matriu objecte d’aquesta parcel·lació es troba ubicada 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 dins la Classificació jurídica de Sòl Urbà, 
part en zona extensiva 2B i part en Sòl urbà , sistema viari (clau V), tipus de vies 2 xarxa 
viària local. 
 
Les condicions de parcel·lació i edificació en la zona extensiva 2B  segons l’article 107 
de les NSPM de l’Aldea són: 
 

- Façana mínima…………………………………….       5,50 m. 
- Fondària màxima edificable……………………….    15 m. 
- A.R.M. ………………………………………………  7,20 m.  
- Nombre plantes ……………………...…………… Pb+1Pp. 

 
CARACTERÍSTIQUES FINCA MATRIU 
 
La finca a parcel·lar, que constitueix una única finca matriu, inscrita al Registre de la 
propietat de Tortosa núm. 1, al Tom 3.848, Foli 196, Finca núm. 5.038, consta, segons 
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descripció de l’escriptura, es tracta d’una parcel.la urbana, al terme de l’Aldea, partida 
Bordà, de 1.083,35 m2. 
 
DESCRIPCIÓ CADASTRAL 
 
Té assignada la referència cadastral 9439923BF9193G0001AS, urbana sòl sense 
urbanitzar situada a l’Aldea al carrer Església, XX, ocupa una superfície gràfica de 1.244 
m2. 
 
 

 
CARACTERÍSTIQUES DE FINQUES RESULTANTS  
 
Les parcel·les resultants són: 
 
(Finca segregada A). 

Parcel.la A: és de forma rectangular trapezoidal de superfície 852,62 m2 . 
 
(Finca resultant B). 

Parcel.la B:és de forma rectangular trapezoidal de superfície 230,73 m2 . 
 

 
CONCLUSIÓ: 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  4 

1. Les parcel·les resultants A i B, amb clau urbanística 2B, s’adapten i compleixen 
els paràmetres urbanístics de la normativa aplicable. 
 

2. Cal dur a terme la concordança amb el cadastre de les fiques resultants. 
 

3. D’acord amb tot l’anteriorment exposat, SI es pot procedir a atorgar la llicència 
de segregació sol·licitada , salvant el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers. 
 

Damià Encontrado Sol  
Arquitecte Municipal ” 
 
Per tot això, a la junta de Govern local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
PRIMER. Concedir llicència de segregació al Sr. J. H. A., d’acord amb l’informe dels 
serveis tècnics municipals de data 26 de maig de 2021, per segregar la finca matriu 
ubicada al carrer Església, XX d’aquest municipi de l’Aldea. 
 
SEGON. Procedir a la liquidació de la taxa per la tramitació del projecte de segregació 
per un import de 62,00 € d’acord amb el que determina l’article 5. D) de l’Ordenança 
Fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques. 
 
TERCER. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE FIAN ÇA PER GESTIÓ DE 
RESIDUS. INTERESSAT: J. P. I. M. (NÚM. EXP.: 2021/5 21) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que el Sr. J. P. I. M. ha sol·licitat, mitjançant petició amb Registre General 
d’Entrada 2021/1506, de data 1 d’abril de 2021, la devolució de la fiança per gestió de 
residus de la llicència d’obres 2015/91. 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 30 de juliol de 2015 va concedir llicència 
d’obres menors per a la construcció de tanca malla de simple torsió de 180ml i 10m2 de 
pedra d’Ulldecona, a la Raval de Leche, Pol. XX – Parc. X de L’Aldea, referents a 
l’expedient d’obra 2015/91, titularitat del Sr. J. P. I. M. 
 
En data 17 de febrer de 2016, mitjançant Registre General d’Entrada 2016/94, 
l’interessat sol·licita la devolució de la fiança per gestió de residus aportant document 
acreditatiu de l’esmentada gestió emès per una gestora de runes autoritzada. 
 
En data 18 de febrer de 2016, el tècnic municipal comprova que les obres objecte de la 
llicència concedida no estan finalitzades i, en conseqüència, la Junta de Govern Local 
de 12 de març de 2016 acorda la no devolució de la fiança per gestió de residus. 
 
Mitjançant l’esmentada petició de data 1 d’abril de 2021, l’interessat ha sol·licitat la 
devolució de la fiança per gestió de residus. 
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Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecte municipal en data 27 de maig de 2021. 
 
Vist l’informe del Secretari-Interventor Accidental de la Corporació, segons el qual 
consta comptabilitzada una fiança per gestió de residus de l’expedient d’obra 2015/91, 
per import de 150,00 € a nom de l’interessat en data 18 de setembre de 2015. 
 
Que el número d’operació comptable que dona suport és 320150000018. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret núm. 
2019/216, de data 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.  Retornar al Sr. J. P. I. M. la fiança per la gestió de residus de la llicència d’obres 
exp. 2015/91, per import de 150,00 € 
 
Segon.  Notificar el present acord a la part interessada  donar trasllat del mateix al servei 
d’intervenció municipal als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: J. M. C. S. (NÚM. EXP. 2021/738 ) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. J. M. C. M., en data 20 d’abril de 2021 i amb Registre General d’Entrada 
2021/1715, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en repicar 2m2 de 
façana, posar socolada de pedra vista al mateix lloc i reparar vorera a la Raval de Sant 
Ramon, XX (Ref. Cad.: 8743110BF9184S0001KR) 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 pels serveis tècnics municipals en data 27 de maig de 
2021, 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 pel Sr. J. M. C. S., consistents en repicar 2m2 de façana, posar socolada de 
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pedra vista al mateix lloc i reparar vorera a la Raval de Sant Ramon, XX (Ref. Cad.: 
8743110BF9184S0001KR) i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha 
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES                             
 
Expedient:     2021/738 
R.G.E.:    2021/1715 
Assumpte: Comunicació prèvia d’obres consistents en “repicar 2 m2 de 

façana, posar socolada de pedra vista al mateix lloc i reparar 
vorera” 

Sol·licitant:     J. M. C. S. 
Ref. Cadastral:       8743110BF9184S0001KR   
Emplaçament:  Raval Sant Ramon XX 
  
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal 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, i la Provisió d’Alcaldia de data 20 de maig de 2021, 
emeto l’informe següent: 
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme NO es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Repicar 2 m2 de façana, posar soculada de pedra vista al mateix lloc i reparar vorera. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres. 
 
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 a) del mateix 
 

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i 
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. 
 

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 
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publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà NO 
consolidat,  Zona cases urbanes Clau 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 
 
INFORME   
 
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.  Finalitzades aquestes, 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. 
 

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

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 180,00€. 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 180,00€ x 3,60 % 6,48 € 

TOTAL  6,48 € 
 
Damià Encontrado Sol 
Arquitecte  Municipal” 
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SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 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 6,48 € amb el següent 
desglossament: 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 180,00 x 3,60 % 6,48 € 

TOTAL  6,48 € 
 
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. INTERESSAT: J. H. A. (NÚM. EXP. 2021/659) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. J. H. A., en data 29 d’abril de 2021 i amb Registre General d’Entrada 
2021/1877, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en construcció de 
tanca metàl·lica de malla de simple torsió al carrer Església, XX (Ref. Cad.: 
9439923BF9193G0001AS) 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 pels serveis tècnics municipals en data 27 de maig de 
2021, 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. 
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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 pel Sr. J. H. A., consistents en la construcció de tanca metàl·lica de malla 
de simple torsió al carrer Església, XX (Ref. Cadastral: 9439923BF9193G0001AS ) i 
comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de 
conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ 

                            
 
Expedient:     2021/659 
R.G.E.:    2021/1877 
Assumpte: Sol·licitud de llicència d'obra menor consistent en “construcció de 

tanca metàl·lica” 
Sol·licitant:     J. H. A. 
Ref. Cadastral:       9439923BF9193G0001AS  
Emplaçament:  C/ Esglesià,XX 
  
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal 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: 
 
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 es troben subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Construcció de tanca metàl·lica de malla de simple torsió. 
 
2 Documentació aportada 
 Sol·licitud de llicència. 
 
3 Règim del sòl 
L’emplaçament on s’han de realitzar les obres es un Sòl urbà no consolidat, clau 2B 
extensiva d’acord amb les 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. 
 
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. 
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• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística 

 
INFORME   
 
És procedent la concessió de la llicència d’obres menors sol·licitada, 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- S’ hauran de reparar si els hi ha, els desperfectes causats als vials i propietats 
privades.  

3- 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. 

4- 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. 

5- 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. 

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.  Finalitzades aquestes, 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. 

7- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO): 

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 650,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8)  650,00 x 3,60  23,40 € 

TOTAL  23,40 € 
 
CONCLUSIÓ 
L’actuació per a la qual es fa la comunicació i la documentació aportada compleixen la 
legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s’emet informe FAVORABLE  a la 
sol·licitud presentada.  
 
Damià Encontrado Sol 
Arquitecte  Municipal” 
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SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 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 23,40 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 650,00 x 3,60 % 23,40 € 

TOTAL  23,40 € 
 
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 SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: A. T. C. (NÚM. EXP.: 2021/764 ) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 14 de maig de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/2143: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/764 A. T. C.  Carrer Ventureta, 
X Obra menor 56,54 € 

 
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 27 
de maig de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
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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. T. C. llicència d’obres per a millora del cobriment existent de 
terrassa per filtracions a l’immoble ubicat al carrer Ventureta, X de l’Aldea amb estricta 
subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa 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 56,54 € 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) 1.126,15 x 3,60  40,54 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 1.126,15 x 1,20  15,51 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

56,54 € 

 
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. 

− S’ hauran de reparar si els hi ha, els desperfectes causats als vials i propietats 
privades.  

− 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. 

− 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.  Finalitzades aquestes, 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. 

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
Es deixa constància de que el Regidor Sr. Josep Franch Pellisé, ha sortit de la sessió 
per estar afectat per una causa d’abstenció en dit expedient, no intervenint en la 
deliberació i votació d’aquest punt. No obstant, finalitzada la votació d’aquest punt 
s’incorpora novament a la sessió, participant en el debat i votació de la resta de punts 
integrants en l’ordre del dia.” 
 
S’APROVA la proposta amb el vot favorable de l’Alcalde Xavier Royo i Franch, la 
Regidora Irene Negre Estorach i del Regidor José Caballé Estorach. 
 
2.2. Alcaldia 
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2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE SUBVENC IONS EN RÈGIM 
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A DIVERSES ENTITATS O A SSOCIACIONS 
MUNICIPALS SENSE ÀNIM DE LUCRE, ANY 2021 (NÚM. EXP.  2021/56) 
 
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora de Ciutadania: 
 
“En el BOP de Tarragona de data 5 de març de 2018 es van publicar les bases per a 
l’atorgament de subvencions dirigides a l’impuls de projectes i activitats d’interès públic 
i/o d’utilitat social municipal. 
 
En data 29 de gener de 2021 la Junta de Govern Local va adoptar un acord pel qual va 
aprovar la convocatòria de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre. 
 
En data 11 de febrer de 2021 es publica al BOPT i al taulell d’anuncis municipal la 
convocatòria d’ajuts a l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i/o utilitat social 
municipal, publicada a la Base de Dades Nacional de Subvencions amb número 
d’identificació 78882. 
 
El termini per a la presentació de les sol·licituds va finalitzar el 25 de març de 2021. 
 
Les entitats que han presentat sol·licitud de subvenció per activitats que han realitzat o 
han de realitzar durant el 2021 són les següents: 
 
1. AMPA IES CAMARLES 

− R.G.E.: 2021/1145 
− Regidoria: Acció Educativa 
− Concepte:  

 Celebració del festival de final de curs 2020/2021 
 Entrega d’orles i diplomes 
 Reconeixement millors expedients alumnes 

− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  2.950,00 € 
 Lloguer d’equip de so i informàtic 
 Fotografies de les orles 
 Adquisició de birrets, bandes i diplomes 

 

IMPORT SOL·LICITAT 1.500,00 € 
 
2. AMPA 21 D’ABRIL 

− R.G.E.: 2021/727 
− Regidoria:  

 Acció Educativa 
 Festes 

− Concepte:  
 Activitats extraescolars 
 Activitats de plàstica 
 Activitats de Festes Majors 2021 

− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  2.800,00 € 
 Activitats extraescolars:500,00 € 
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 Activitats de plàstica: 2.000,00 € 
 Material divers: 300,00 € 

 

IMPORT SOL·LICITAT 2.800,00 € 
 
3. AMPA LLAR D’INFANTS BRESSOL DEL DELTA 

-R.G.E.: 2021/1081 
-Regidoria: 

 Acció Educativa 
 Festes 

-Concepte: 
 Reforma del pati amb gespa artificial 
 Material i disfresses carnestoltes 
 Regals acomiadament curs i festivitats 
 Vídeo gravació 
 Calendaris, panellets 

− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s: 2.000,00 € 
 Activitats, reformes i festivitats: 2.000,00 € 

 
IMPORT SOL·LICITAT 1.000,00 € 

 
4. PENYA CALAIXÓ 

− R.G.E.: 2021/731 
− Regidoria: Festes 
− Concepte:  

 Actes Festes Majors l’Aldea 2021 
− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  2.200,00 € 
− Actes Festes Majors l’Aldea 2021 

 

IMPORT SOL·LICITAT 2.200,00 € 
 
5. ASSOCIACIÓ CULTURAL I JUVENIL DIABLES D’ALDAIA 

-R.G.E.: 2021/1364 
-Regidoria: Festes 
-Concepte: 

 Assegurança 2021 Associació Diables d’Aldaia 
− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s: 500 € 
− Assegurança 2021  

 

IMPORT SOL·LICITAT 500,00 € 
 

6. ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE CARRETERS DE CATALUNYA 
− R.G.E.: 2021/1039 
− Regidoria: Festes 
− Concepte:  
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 Activitat de tir i arrossegament de cavalls durant l’estiu 2021 
− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  2.640,00 € 

 Participació de 20 cavalls: 2.000,00 € 
 Jutges de pista i taula: 200,00 € 
 Esmorzar i dinar participants: 440,00 € 

 

IMPORT SOL·LICITAT 2.640,00 € 
 
7. ASSOCIACIÓ THE COUNTRY SHERIFFES 

− R.G.E.: 2021/1322 
− Regidoria: Acció Cultural 
− Concepte:  

 Millorar instal.lacions 
 Renovar equipament 
 Adquisició aparells per so. 

− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s: 1.300,00 € 
 Amplificador música: 300,00 € 
 Renovació equipament: 600,00 € 
 Altres despeses: 400,00 € 

 

IMPORT SOL·LICITAT 300,00 € 
 
8. ASSOCIACIÓ DE POETES “POEMES AL VENT” 

- R.G.E.: 2021/1146 
- Regidoria: Acció Cultural 
- Concepte:  

 Edició de llibre de poemes 
-Despeses previstes per al desenvolupament dels act es: 889,35 € 

 Edició de llibre de poemes: 889,35 € 
 

IMPORT SOL·LICITAT 889,35 € € 
 

9. ASSOCIACIÓ SERCOTUR L’ALDEA 
− R.G.E.: 2021/1333 
− Regidoria: Acció Comercial  
− Concepte:  

 Pla de dinamització comercial, inclou: 
o Creació de pàgina web 
o Realització d’activitats per la campanya nadalenca 
o Shopping night 
o Bingo 
o Publicacions a xarxes socials 

− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  10.400,00 € 
 Serveis de professionals independents: 8.800,00 € 
 Altres serveis: 1.000,00 € 
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 Quotes associats: 600,00 € 
 

IMPORT SOL·LICITAT 8.000,00 € 
 
10. SOCIETAT DE CAÇADORS “LA UNIÓ” 

− R.G.E.: 2021/ 
− Regidoria: Acció Esportiva  
− Concepte:  

 Adquisició de perdius per a tirades 
 Assegurança del coto de caça 

− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  8.817,34 € 
 Perdius: 5.475,00 € 
 Assegurança del coto de caça: 2.356,03 € 
 Assessoria: 986,31 € 

 
IMPORT SOL·LICITAT 2.000,00 € 

 
11. CLUB FUTBOL SALA FARAON 

-R.G.E.: 2021/770 
-Regidoria: Acció Esportiva 
-Concepte: 

 Creació d’un equip per jugar a la lliga comarcal 
-Despeses previstes per al desenvolupament dels act es:  2.340,00 € 

 Equipacions: 600,00 € 
 Material esportiu: 300,00 € 
 Productes farmaciola: 150 € 
 Inscripció competició: 150 € 
 Arbitratges: 360,00 € 
 Fitxes jugadors: 780,00 € 

 

IMPORT SOL·LICITAT 2.250,00 € 
 
12. PENYA BARCELONISTA L’ALDEA 

-R.G.E: 2021/1317 
-Regidoria: Acció Esportiva 
-Concepte: 

 Frigorífic, mobiliari per al local i assegurança 
-Despeses previstes per al desenvolupament dels act es: 2.000,00 € 

 Frigorific: 1.000,00 € 
 Assegurança local: 160,00 € 
 Mobiliari per al local: 840,00 € 

 

IMPORT SOL·LICITAT 2.000,00 € 
 

13. ASSOCIACIÓ DE DONES DE L’ALDEA 
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− R.G.E.: 2021/1336 
− Regidoria: Foment a les persones 
− Concepte:  

 Realització d’activitats, jornades i tallers d’aprenentatge amb l’objectiu 
de: 
o Evitar l’aïllament social d’algunes dones que romanen a casa. 
o Promoure activitats destinades a mantenir una bona salut física i 

mental. 
o Fomentar la igualtat entre gèneres mitjançant activitats, jornades i 

tallers per la igualtat. 
o Potenciar la cohesió entre dones de diferents edats i cultures 
o Oferir un espai per desenvolupar activitats familiars. 
o Conservar activitats tradicionals del territori. 

− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  2.500,00 € 
 Material activitats 
 Obsequis jornades 
 Assegurança 
 Neteja local 
 Altres 

 

IMPORT SOL·LICITAT 2.500,00 € 
 
En data   29 de març de 2021 , el Secretari Accidental de la Corporació, en virtut de l’art. 
8 de l’Ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions dirigides 
a l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i/o d’utilitat social municipal, emet 
informe en que es conclou que totes les entitats que han presentat la sol·licitud de 
subvenció per a l’any 2021 han aportat davant l’Ajuntament els documents acreditatius 
de la despesa derivada de la realització d’activitats per a les quals se’ls atorgà la 
subvenció l’any 2020, en el cas d’haver-la sol·licitat, i, per tant, podran ser beneficiàries 
de la mateixa a l’anualitat 2021. 
 
En data 13 de maig de 2021, RGE núm. 2021/2132, J. J. D. C., en representació del 
CLUB FUTBOL SALA FARAON, ha presentat a l’Ajuntament escrit de renúncia a la 
sol.licitud de subvenció que va presentar l’entitat en data 3 de març de 2021, RGE núm. 
2021/770, Exp. núm.2021/305. 
 
En data 18 de maig de 2021, es constitueix la Comissió d’Avaluació, que procedeix a la 
revisió i avaluació de la documentació necessària. 
 
Per tot això, la Comissió d’Avaluació proposa la CONCESSIÓ dels següents ajuts: 
 
ENTITAT IMPORT CONCEDIT 

AMPA IES CAMARLES 500 € 

AMPA 21 D’ABRIL 2.800 € 

AMPA LLAR D’INFANTS BRESSOL DEL DELTA 1.000 € 
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PENYA CALAIXÓ                                                                                      1.500 € 

ASSOCIACIÓ CULTURAL I JUVENIL DIABLES D’ALDAIA                         500 € 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE CARRETERS DE 
CATALUNYA 1.000 € 

ASSOCIACIÓ THE COUNTRY SHERIFFES                                         300 € 

ASSOCIACIÓ DE POETES “POEMES AL VENT”                         300 € 

ASSOCIACIÓ SERCOTUR L’ALDEA                                                   8.000 € 

SOCIETAT DE CAÇADORS “LA UNIÓ”                                                   2.000 € 

PENYA BARCELONISTA L’ALDEA                                                   1.500€ 

ASSOCIACIÓ DE DONES DE L’ALDEA 2.000 € 

 
La concessió de la totalitat d’aquests ajuts resta CONDICIONAT a la justificació de les 
següents despeses, tenint en compte que només s’atorgarà la quantitat justificada: 
 
-AMPA IES CAMARLES 
Justificació de la realització de l’acte de celebració del festival de final de curs 
2020/2021, els actes d’entrega de diplomes, orles, i reconeixement millors expedients 
alumnes. 
 
-AMPA 21 D’ABRIL 
Justificació que les activitats de plàstica i extraescolars s’han dut a terme durant tot el 
curs o que les despeses que es deriven d’aquesta activitat s’han realitzat en la seva 
totalitat. 
 
-AMPA LLAR D’INFANTS BRESSOL DEL DELTA 
Justificació de l’actuació de reforma del pati amb gespa artificial, vídeo gravació, el 
material i disfresses de carnestoltes i els regals d’acomiadament del curs i festivitats. 
 
-PENYA CALAIXÓ 
Justificació de les despeses derivades de la preparació de l’acte o celebració d’actes 
alternatius, així com adquisició de materials per a actes taurins. 
 
-ASSOCIACIÓ CULTURAL I JUVENIL DIABLES D’ALDAIA 
Justificació del pagament de l’assegurança de l’actual exercici de l’associació 
 
-ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARRETERS DE CATALUNYA 
Justificació de les despeses derivades de la preparació de l’acte o celebració d’actes 
alternatius. 
 
-ASSOCIACIÓ THE COUNTRY SHERIFFES 
Justificació de les despeses relatives a la renovació de l’equipament i millorar les 
instal.lacions. 
 
-ASSOCIACIÓ DE POETES “POEMES AL VENT” 
Justificació de les despeses relatives a l’edició del llibre de poemes. 
 
-ASSOCIACIÓ SERCOTUR L’ALDEA 
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Justificació de les despeses relatives al Pla de dinamització comercial. 
 
-SOCIETAT DE CAÇADORS “LA UNIÓ” 
Justificant de la contractació de l’assegurança i de l’adquisició de perdius, així com dels 
actes de tirada realitzats. 
 
-PENYA BARCELONISTA L’ALDEA 
Justificació de la compra del mobiliari del local i assegurança del mateix. 
 
-ASSOCIACIÓ DE DONES DE L’ALDEA 
Justificant de la realització d’activitats, jornades i tallers d’aprenentatge, així com de les 
despeses de material per a les activitats, obsequis de les jornades que s’hagin pogut 
celebrar, contracte d’assegurança, neteja del local i altres. 
 
Atès el marc legal pel qual es regeixen  les subvencions públiques que es concreta en 
la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i, el seu Reglament 
de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol (RLGS), així com els 
arts.118 a 129 del Reglament d’Obres i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny ( ROAS) 
 
Atès que existeix crèdit suficient disponible a les aplicacions pressupostàries següents 
per ajuts a entitats i associacions municipals: 
 
-Regidoria de Festes: 338/48007 
-Regidoria de Benestar: 231/48004 
-Regidoria d’Esports: 341/48002 
-Regidoria de Cultura: 334/48005 
-Regidoria d’Educació: 323/48003 
-Regidoria de Comerç: 430/48006 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,  
en virtut de l’article 10 de l’Ordenança reguladora de les Bases per a l’atorgament de 
subvencions a entitats, associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el previst en l’article 240 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, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:  
 
1.- Concedir a les entitats que tot seguit es detallen, una subvenció municipal per portar 
a terme la programació d’activitats corresponent a l’any 2021, al següent detall: 
 
ENTITAT IMPORT CONCEDIT 

AMPA IES CAMARLES 500 € 

AMPA 21 D’ABRIL 2.800 € 

AMPA LLAR D’INFANTS BRESSOL DEL DELTA 1.000 € 

PENYA CALAIXÓ                                                                                      1.500 € 

ASSOCIACIÓ CULTURAL I JUVENIL DIABLES D’ALDAIA                         500 € 
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ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE CARRETERS DE 
CATALUNYA 1.000 € 

ASSOCIACIÓ THE COUNTRY SHERIFFES                                         300 € 

ASSOCIACIÓ DE POETES “POEMES AL VENT”                         300 € 

ASSOCIACIÓ SERCOTUR L’ALDEA                                                   8.000 € 

SOCIETAT DE CAÇADORS “LA UNIÓ”                                                   2.000 € 

PENYA BARCELONISTA L’ALDEA                                                   1.500€ 

ASSOCIACIÓ DE DONES DE L’ALDEA 2.000 € 

 
2.- Per percebre el pagament de la subvenció atorgada és necessari que l’entitat 
beneficiària hagi realitzat el fi públic per al qual es concedí el referit ajut i hagi justificat 
l’import de la subvenció concedida. La justificació de la subvenció concedida podrà 
realitzar-se fins el 30 de desembre de 2021. 
 
3.- Documentació de justificació: 
 
Només s’acceptaran com a documents justificatius de les despeses els originals de les 
factures (o còpies confrontades), amb els requisits legals que estableix la normativa 
vigent i els documents acreditatius que s’ha efectuat la despesa. 
 
Caldrà adjuntar a les esmentades factures una relació ordenada i numerada d’aquestes. 
 
Juntament amb els justificants de les despeses es lliurarà un informe o memòria de com 
s’ha desenvolupat el projecte/activitat subvencionada, signat pel representat legal del 
destinatari i que haurà de contenir: 
 
-Explicació de l’execució del projecte/activitat 
-Objectius assolits 
-Avaluació general 
-Justificació de la despesa: factures i documents acreditatius del pagament 
-Còpia dels diferents formats de totes les edicions impreses i/o enllaç a les edicions 
digitals on ha de constar la col·laboració de l’Ajuntament de l’Aldea, amb el corresponent 
logotip normalitzat i/o altres elements que acreditin la col·laboració, si s’escau. 
 
L’import a justificar serà del 100 % de l’import que s’hagi atorgat com a subvenció. 
 
Atès que cal presentar documents justificatius originals, tota la documentació ha de ser 
presentada al Registre General de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
4.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics i/o privats, però l’entitat beneficiària haurà de comunicar 
a l’Ajuntament la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 
hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
5.- L’Ajuntament té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals 
s’aplica la subvenció, en tot moment i pels procediments que consideri oportuns. 
Conseqüentment, el beneficiari facilitarà tot tipus de proves i d’informació a l’Ajuntament 
quan li fossin sol·licitades. 
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6.- Notificar aquest acord als interessats i a l’àrea d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE SUBVENC IÓ A LLUÍS 
BORONAT FERRÉ PER TAL D’AFRONTAR LES DESPESES NECES SÀRIES PER A 
LA IMPLANTACIÓ DE MESURES DE PROTECCIÓ SANITÀRIA A CAUSA DE LA 
PANDÈMIA DE LA COVID-19. ANNEX 2. EXP. 2021/739. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre 
de 2020, va aprovar inicialment les bases que regulen durant l’any 2021 la concessió de 
subvencions municipals per als petits comerços i establiments de restauració. 
 
Atès que durant el període d’informació pública no es presentaren al.legacions, 
l’aprovació de l’esmentada ordenança esdevingué definitiva, publicant-se el seu text 
íntegre en el BOP de Tarragona de data 24 de febrer de 2021. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada en data 26 
de febrer de 2021, va aprovar la convocatòria objecte d’aquestes bases. 
 
Vist que en data 19 de maig de 2021, RGE número 2021/2190, exp. número 2021/739, 
Lluís Boronat Ferré ha presentat sol·licitud de subvenció aportant les factures i tota la 
documentació necessària que contemplen les bases específiques reguladores de 
subvencions municipals per als petits comerços per tal d’afrontar les despeses 
necessàries per a la implantació de mesures de protecció sanitària a causa de la 
pandèmia de la COVID-19, Annex 2. 
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 20 de maig de 2021, informant favorablement la 
petició presentada per Lluís Boronat Ferré, amb RGE núm. 2021/2190. 

Atès que existeix crèdit suficient disponible a l’aplicació pressupostària 
2021/1/430/48011. 

Per tot això, i de conformitat amb el previst en l’article 240 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, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:  
 
1.- Concedir a LL. B. F. una subvenció d’un import de 100,00€  
 
2.-Ordenar el pagament a LL. B. F. d’una subvenció de 100,00€ per tal d’afrontar les 
despeses necessàries per a la implantació de mesures de protecció sanitària a causa 
de la COVI-19. 
 
2.- Notificar aquest acord a la part interessada i a l’àrea d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/740). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 21 d’octubre de 2020, amb Registre General d’Entrada núm. 
2020/3599, la senyora H. M. M. sol·licita l’alta al padró municipal, a l’habitatge ubicat al 
C/ Església,XX (Ref. Cadastral 9338502BF9193G 0001QS). 
 
Vist que la interessada aporta escriptura de compravenda atorgada davant de la notaria 
de Paz Juanes Arnal en data 6 d’octubre de 2020, d’Amposta, de la qual n’aporta còpia. 
 
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 de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la baixa de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries i altres residus urbans a nom de la mercantil Coral Homes SLU de 
l’immoble ubicat al C/ Església, XX Ref. Cadastral 9338502BF9193G 0001QS, ja que 
no són els propietaris. 
 
Segon. Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de la Sra. H. M. M. i 
domicili al C/Església, XX de l’Aldea, pel concepte de Taxa per recollida, tractament i 
eliminació d'escombraries i altres residus urbans Ref. Cadastral 9338502BF9193G 
0001QS, número fix T2700, amb un import total de 60,00€. 
 
Tercer.  Traslladar aquest acord als interessats 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 DE 
SERVEI DE MANTENIMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS PE R A L’ESTIU 2021. 
NÚM. EXP.: 2021/730. 
 
Es dona compte del Regidor d’Acció Esportiva: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de manteniment de les piscines 
municipals per a l’estiu 2021. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de MIGUEL ANGEL DRAGO CALVET 
registrat en data 12 de maig de 2021 amb núm. RE 2021/2048. 
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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: 45212290-5 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 6.987,50 €, i 1.467,38 € 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 8.454,88 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 6.987,50 €, pressupost net, i 1.467,38 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2021/1/342/21202 
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. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DE 
REDACCIÓ DE PROJECTE D’ACTUACIONS D’ENDEGAMENT DEL BARRANC 
DELS PIXADORS A L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2021/743. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de redacció de projecte d’actuacions 
d’endegament del Barranc dels Pixadors a l’Aldea. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ALBACAR ENGINYERS 
SLP registrat en data 12 de maig de 2021 amb núm. RE 2021/2050. 
 
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: 71356000-8 
- El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch. 
- El preu del contracte es fixa en 12.193,55 €, i 2.560,65 € 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 14.754,20 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 12.193,55 €, pressupost net, i 2.560,65 € en concepte d’Impost 
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sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2021/1/459/22706 
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. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/759). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 17 de maig de 2021, amb Registre General d’Entrada núm. 
2021/2159, el senyor A. A. S. sol·licita l’alta al padró municipal, a l’habitatge ubicat al 
C/Clavell, XX (Ref. Cadastral 8429925BF9182G0001RF). 
 
Vist que l’interessat aporta escriptura de compravenda atorgada davant de la notaria 
Eva Alejandra Linage Hernanz en data 5 de maig de 2021, de Tortosa, de la qual 
n’aporta còpia. 
 
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 de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la baixa de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries i altres residus urbans a nom de la mercantil Buildingcenter SAU de 
l’immoble ubicat al C/Clavell, XX (Ref. Cadastral 8429925BF9182G0001RF), ja que no 
són els propietaris. 
 
Segon. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom del Sr. Abel 
Albors Sales i domicili al C/Clavell, XX de l’Aldea, pel concepte de Taxa per recollida, 
tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans. 
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Tercer.  Traslladar aquest acord a l’interessat i als serveis municipals adients, als efectes 
oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/767). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 18 de maig de 2021, amb Registre General d’Entrada núm. 
2021/2178, la senyora C. S. S. sol·licita l’alta al padró municipal, a l’habitatge ubicat al 
C/Passatge Hostasol 2, núm. XX (Ref. Cadastral 8730920BF9183B0001JO). 
 
Vist que la interessada aporta escriptura de compravenda atorgada davant de la notaria 
Paz Juanes Arnal en data 17 de maig de 2021, d’Amposta, de la qual n’aporta còpia. 
 
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 de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la baixa de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries i altres residus urbans a nom del Sr. J. R. M. de l’immoble ubicat al 
C/Passatge Hostasol 2, núm. XX (Ref. Cadastral 8730920BF9183B0001JO), ja que no 
és el propietari. 
 
Segon. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la Sra. C. S. 
S. i domicili al C/Passatge Hostasol 2, núm. XX de l’Aldea, pel concepte de Taxa per 
recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans. 
 
Tercer.  Traslladar aquest acord a l’interessat i als serveis municipals adients, als efectes 
oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD MODIFICACIÓ DADES DEL PADR Ó 
D’ESCOMBRARIES (EXP. 2021/768). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició de data 17 de maig de 2021 Registre General d’Entrada núm. 2021/2166 
presentada per la Sra. M. C. B. G. sol·licitant alta del rebut d’escombraries a la Masia 
Blai, ubicada al polígon XX parcel·la XX amb referència cadastral 
43184A014000400000ZE i número fix T2033. 
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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 de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de la Sra. M. C. B. G. 
amb DNI ***7814** i domicili a la Masia de Blai, amb referència cadastral 
43184A014000400000ZE i número fix T2033. 
 
Segon . Notificar aquest acord a la interessada. 
 
Tercer.  Traslladar aquest acord als serveis municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE BASES I CON VOCATÒRIA D'UN 
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE  TREBALL DE 
FUNCIONARIS INTERINS PER COBRIR NECESSITATS URGENTS  I INAJORNABLE 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL. NÚM. EXP.: 2021/769. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
Per Provisió de l’Alcaldia de data 26 de maig de 2021 es disposen les necessitats 
urgents i inajornables per constituir una Borsa de treball de personal funcionari interí, 
AP de la Guàrdia Municipal. 
 
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 27 de maig de 2021, 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 
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1r. 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 guàrdies 
municipals per a l’Ajuntament de L’Aldea, funcionaris interins, amb grup de classificació 
Altres agrupacions professionals (AP d’ara endavant), per a cobrir temporalment futures 
necessitats de guàrdies municipals d’aquest Ajuntament. 
 
2n. Convocar les proves selectives corresponents al procés per constituir la referida 
Borsa de treball de personal d'aquest grup professional, funcionari interí. 
 
3r. 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. 
 
4rt. 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. 
 
2.2.10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CON TRACTACIÓ 
“CONCESSIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPA L”. (NÚM. EXP.: 
2020/763) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Atès que en data 27 de maig de 2021, s’incoa l’expedient per a la contractació 
“Concessió del servei de la Llar d’Infants municipal”. 
 
Vist que, s’ha justificat la necessitat i idoneïtat del contracte per part de la Regidoria 
d’Acció Educativa. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal sobre el percentatge que suposa la contractació 
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost per a l’exercici 2021. 
 
Vist l’informe de Secretaria en que es detalla que, d’acord amb les característiques del 
subministrament, es considera el procediment més adequat per a la seva adjudicació el 
procediment obert simplificat, amb diferents criteris d’adjudicació. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades pel Ple de la Corporació en sessió de 27 de juny de 
2019 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
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 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
En conseqüència, proposo l’adopció del següent ACORD: 
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PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, amb 
diferents criteris d’adjudicació per a la “Concessió del servei de la Llar d’Infants 
municipal”. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació 
referida, amb càrrec a la partida pressupostària 323/47200 de l’estat de despeses del 
Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques que ha de regir el contracte. 
 
QUART. Publicar al Perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini 
de vint-i-sis dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci 
de licitació es presentin les proposicions que es considerin pertinents. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la Intervenció municipal.” 
 

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.11.- PROPOSTA D’ACORD DE SOL·LICITUD DE SUBVENC IÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFI CIÀRIES DEL 
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 2021. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8418 de 26 de 
maig de 2021 on es publica la RESOLUCIÓ TSF/1556/2021 de 11 de maig per la qual 
s’obre convocatòria per a sol·licitar subvenció per a la contractació en pràctiques de 
persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea veu la possibilitat de presentar-se a aquesta 
convocatòria per demanar subvenció per a un contracte en pràctiques per tal de portar 
a terme tasques de suport com auxiliar administratiu als serveis del cos de Guàrdies 
Municipals de l’Aldea en les diferents actuacions de caire social, integració i primera 
acollida que aquest cos esta realitzant amb el col·lectiu de persones nouvingudes al 
nostre municipi. 
 
Aquesta subvenció suposaria un import de 11.000 Euros que s’han de destinar única i 
exclusivament a despeses subvencionables del programa abans esmentat. 
 
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. 2019/216, de data 18/06/2019. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una subvenció per portar 
a terme una contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa 
de Garantia Juvenil a Catalunya per un import de 11.000 Euros. 
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SEGON.- Notificar aquesta sol·licitud i portar a terme les gestions oportunes per tal de 
poder aconseguir la mateixa.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.12.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/780). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 20 de maig de 2021 Registre General d’Entrada núm. 
2021/2196 presentada per la mercantil Tecnotramit Gestion SL, comunicant que va 
formalitzar escriptura de compravenda, autoritzada per la notària Paz Juanes Arnal de 
la ciutat d’Amposta en data 6 de maig de 2021, de la qual n’aporta còpia. 
 
Vista la documentació aportada, procedeix que s’actualitzi el padró de la Taxa per 
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Montblanc, XX 
1 03 K (Referència Cadastral 9739701BF9193H0015UO), ja que la Sra. T. F. M. és 
l’actual propietària. 
 
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 de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Actualitzar el padró i donar de baixa el rebut de l’antic propietari, a nom de Josep 
Llosa Gas, pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries 
de l’immoble ubicat al C/Montblanc, XX 1 03 K (Referència Cadastral 
9739701BF9193H0015UO). 
 
Segon. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de T. F. M., amb 
DNI ***2108** i domicili al C/Joan Carles I, XX de l’Aldea (43896), del concepte de la 
Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans. 
 
Tercer.  Traslladar aquest acord als interessats i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.13.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONCESS IÓ D'OCUPACIÓ 
D'ESPAI PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AL CARRER SOCIE TAT NÚM. 19. NÚM. 
EXP.: 2021/766. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
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“En data 3 d’agost de 2017 la Junta de Govern Local va concedir el gual número 192 a 
la Sra. J. C. M. al carrer Societat enfront del número XX, atès que per poder instal·lar 
taules i cadires era necessari prohibir l’aparcament als vehicles quan la quinze regulava 
la prohibició de l’aparcament. 
 
En data 12 de maig de 2021 mitjançant número de RE 2021/2056, es va comunicar el 
canvi de titularitat de l’activitat de bar-musical, bar-cafeteria situada al carrer Societat 
núm. XX passant a ser la Sra. J. F. B. la titular. 
 
En data 13 de maig de 2021, mitjançant número de RE 2021/2131, la Sra. J. F. B. 
sol·licita autorització per instal·lar taules i cadires enfront de l’activitat ubicada al carrer 
Societat núm. XX. 
 
En data 26 de maig de 2021, mitjançant número de RE 2021/2254 la Sra. J. F. B.  
sol·licita el canvi de titularitat del gual núm. 192 concedit a la Sra. J. C. M. per poder 
instal·lar taules i cadires al carrer Societat núm. XX. 
 
Vist l’informe favorable de la Guàrdia Municipal de data 26 de maig de 2021 autoritzant 
la instal·lació de taules i cadires relatiu a l’activitat ubicada al carrer Societat núm. XX. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció dels ingressos municipals de dret públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Autoritzar a la Sra. J. F. B. la instal·lació de taules i cadires enfront de l’activitat 
ubicada al carrer Societat núm. XX. 
 
2.- Autoritzar a la Sra. J. F. B. el canvi de nom del gual a la vorera emplaçada al carrer 
Societat de L’Aldea. 
 
3.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual per al període 2021 i import 
total per als següents exericicis, de conformitat amb l’article 14.5 b) de l’ordenança fiscal 
núm. 1 on diu: “ Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà 
la devolució parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, 
no procedirà retornar quantitat alguna”, segons el següent detall: 
 

Nom 
Cognoms  

Situació Número 
de gual 

Mida gual TOTAL  
GUAL 2021 

J. F. B.  C/ Societat 
XX 

192 Gual amb vorera de 8,20 
metres x 33 €/ml = 270,60 € 
anuals  

135,30 €  
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4.- Traslladar aquest acord a la Guàrdia Municipal així com a Base-Gestió d’Ingressos 
per tal que es liquidi la part proporcional de la taxa de gual corresponent al segon 
semestre de 2021 que es de 135,30 € a la Sra. J. G amb NIF Núm. ***2096**. 
 
5.- Notificar el present acord a la interessada. 
 
6.- Comunicar a la interessada que per l’any 2022 i següents se li liquidarà anualment, 
la quota íntegra del gual concedit.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
3. PROPOSTES URGENTS 
 
No hi ha propostes urgents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:30 hores d el dia 28 de maig de 2021, de la 
qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta ac ta de 33 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  
 


