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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 11/2018 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 17 DE MAIG 
2018. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA: 1a 
DATA: 17 de maig de 2018 
  
A L’Aldea, quan són les 10:30 hores, del dia 17 de maig de 2018, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern 
Local, que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota 
la Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó  
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
Sr. Albert Borràs i Tafalla 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els 
assumptes que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a 
continuació: 

 
2. PROPOSTES 

 
2.1. Urbanisme 
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/444. INTERESSAT: M.A.S  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 27 d'abril de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/1591 per M.A.S on comunica les obres consistents en rebaixar la 
vorera i posterior reconstrucció ubicada al C/XXXXX XXXX, X, de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 

mailto:ajuntament@laldea.cat


 
  
 
 
 
 

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

Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 08/05/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per M.A.S on comunica les obres consistents en rebaixar la vorera i 
posterior reconstrucció ubicada al C/XXXX XXXXX, X, de l’Aldea 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 MENORS 

 
Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en rebaixar 

la vorera i posterior reconstrucció. 
Sol·licitant:  M.A.S 
Registre entrada:  2018/1591 
Emplaçament:   Carrer XXXX XXXX, X 
Expedient:   2018/444 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 30 d’abril de 2018 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, 
analitzada la instancia seva, les obres sol·licitades estan sotmeses a comunicació 
prèvia, per la qual cosa emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 

Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  
amb les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea 
publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig 
de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà Consolidat, amb la 
qualificació de Sistema general viari ( V ), Xarxa viària local. 
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2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es 
porten a terme al carrer de Sant XXXXX, X de L’Aldea i consistents en rebaixar la 
vorera i posterior reconstrucció, amb els següents condicionants: 
  

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

• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici 
de tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura. 

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

• La reconstrucció de la vorera s’ajustarà als detalls adjuntats, d’acord als 
projectes realitzats pels serveis tècnics de l’Excel·lentíssima Diputació de 
Tarragona. 
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Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul: 

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 500,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

500,00 x 3,60 % 
18,00 € 

TOTAL  18,00 € 

 
3. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.” 

 
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 18,00€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

500,00 x 3,60 % 
18,00 € 

TOTAL  18,00 € 

 
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. 

 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/464. INTERESSAT: J.B.B. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 3 de maig de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/1646 per J.B.B on comunica les obres consistents en tapiar porta 
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de local, col·locar finestra i repassos exteriors i interiors ubicada al C/XXXX XXXXX, 
XX de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 07/05/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per J.B.B on comunica les obres consistents en tapiar porta de 
local, col·locar finestra i repassos exteriors i interiors ubicada al C/XXXX XXXXX, XX 
de l’Aldea 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 MENORS 

Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en tapiar 
porta de local, col·locar finestra i repassos exteriors i 
interiors. 

Sol·licitant:  J.B.B 
Registre entrada:   2018/1646 
Emplaçament:   Carrer XXXX XXXX, XX 
Expedient:   2018/464 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 4 de maig de 2018 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, 
analitzada la instancia seva, les obres sol·licitades estan sotmeses a comunicació 
prèvia, per la qual cosa emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 

Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 
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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 zona semi-intensiva.  
 

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es 
porten a terme al carrer XX XXXX, XX de L’Aldea i consistents en tapiar porta de local, 
col·locar finestra i repassos exteriors i interiors, amb els següents condicionants: 

 

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

• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici 
de tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura. 

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

3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el 
càlcul: 
 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 1.300,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

1.300,00 x 3,60 % 
46,80 € 

TOTAL  46,80 € 

 
4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.” 

 
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 46,80€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

1.300,00 x 3,60 % 
46,80 € 

TOTAL  46,80 € 

 
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. 

 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/466. INTERESSAT: J.M.R.F. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 2 de maig de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/1625 per J.M.R.F. on comunica les obres consistents en reparar i 
anivellar terra del magatzem ubicada al C/XXXX XXXX, XX, de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 07/05/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per J.M.R.F. on comunica les obres consistents en reparar i 
anivellar terra del magatzem ubicada al C/XXXX XXXXX, XX, de l’Aldea 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 MENORS 
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Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en reparar i 

anivellar  terra del magatzem. 
Sol·licitant:  J.M.R.F 
Registre entrada:  2018/1625 
Emplaçament:   Carrer XXX XXXXX, XXX 
Expedient:   2018/466 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 4 de maig de 2018 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, 
analitzada la instancia seva, les obres sol·licitades estan sotmeses a comunicació 
prèvia i no pas a llicencia , per la qual cosa emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 

Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  
amb les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea 
publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig 
de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 2A zona extensiva. 
  

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es 
porten a terme al carrer XXX XXXX, XX de L’Aldea i consistents en reparar i anivellar  
terra del magatzem, amb els següents condicionants: 
 

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

• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici 
de tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura. 

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

3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el 
càlcul: 
 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 600,00 €. 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

600,00 x 3,60 % 
21,60 € 

TOTAL  21,60 € 

 
4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.” 

 
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 21,60€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

600,00 x 3,60 % 
21,60 € 

TOTAL  21,60 € 

 
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. 

 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2018/484. INTERESSADA: E.F.Q. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 10 de maig de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/1732 per E.F.Q. on comunica les obres consistents en col·locació 
de 48m² de paviment de rajola al dormitori ubicades al  C/XXXXXXX, X, de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
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Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 14/05/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per E.F.Q. on comunica les obres consistents en col·locació de 
48m² de paviment de rajola al dormitori ubicades al C/XXXXXX, X, de l’Aldea 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 MENORS 

 
Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en 

col·locació de 45 m2 de paviment de rajola a dormitori. 
Sol·licitant:  E.F.Q. 
Registre entrada:  2018/1732 
Emplaçament:   Carrer XXXXX, X 
Expedient:   2018/484 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 11 de maig de 2018 i el que disposa l’art. 74.1 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig, analitzada la instancia seva, les obres sol·licitades estan sotmeses a 
comunicació prèvia, per la qual cosa emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 

Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  
amb les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea, Text 
Refós aprovat definitivament per la CUTE el 27 de maig de 2010 i publicades al 
DOGC en data 27 de setembre de 2010, dins la Classificació urbanística de Sòl 
Urbà, clau 2A zona extensiva.  
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2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es 
porten a terme al carrer XXXXX, X de L’Aldea i consistents en col·locació de 45 m2 de 
paviment de rajola a dormitori, amb els següents condicionants: 

 

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

• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici 
de tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura. 

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

3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el 
càlcul: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 1.800,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

1.800,00 x 3,60 % 
64,80 € 

TOTAL  64,80 € 

 
4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.” 

 
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 64,80€ 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) 

1.800,00 x 3,60 % 
64,80 € 

TOTAL  64,80 € 

 
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. EXP. 2018/485. INTERESSAT: G.V.C. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 10 de maig de 2018 amb Registre 
d’entrada núm. 2018/1726 per G.V.C on comunica les obres consistents en col·locació 
de barana metàl·lica d’un metre d’alçada damunt barana existent del terrat ubicada al 
C/XXXXX XXXXX, XX XX, de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 14/05/2018, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per G.V.C on comunica les obres consistents en col·locació de 
barana metàl·lica d’un metre d’alçada damunt barana existent del terrat ubicada al 
C/XXXX XXXXX, XX XX, de l’Aldea 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 MENORS 
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Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en 
col·locació de barana metàl·lica d’un metre d’alçada 
damunt barana existent del terrat. 

Sol·licitant:  G.V.C 
Registre entrada:  2018/1726 
Emplaçament:   Carrer XXXXX, XX - XX 
Expedient:   2018/485 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 11 de maig de 2018 i el que disposa l’art. 74.1 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig, analitzada la instancia seva, les obres sol·licitades estan sotmeses a 
comunicació prèvia, per la qual cosa emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 

Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  
amb les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea, Text 
Refós aprovat definitivament per la CUTE el 27 de maig de 2010 i publicades al 
DOGC en data 27 de setembre de 2010, dins la Classificació urbanística de Sòl 
Urbà, clau 2A zona extensiva.  
 

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es 
porten a terme al carrer de Sant XXXXXX, XX XXX de L’Aldea i consistents en 
col·locació de barana metàl·lica d’un metre d’alçada damunt barana existent del terrat, 
amb els següents condicionants: 
 

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

• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici 
de tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura. 

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

3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el 
càlcul: 
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El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 150,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

150,00 x 3,60 % 
5,40 € 

TOTAL  5,40 € 

 
4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.” 

 
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 5,40€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

150,00 x 3,60 % 
5,40 € 

TOTAL  5,40 € 

 
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 CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA D’OBRES 
MAJORS EN SÒL NO URBANITZABLE. EXP.: 2017/463. INTERESSADA: J.M.F 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Antecedents 
En data 21 de juny de 2017 amb  registre general d’entrada núm. 2017/1578, la Sra. 
F.M.F, presenta a l’Ajuntament de l’Aldea una sol·licitud relativa a la tramitació d’un 
projecte d’actuació específica per a la posterior obtenció d’una llicència d’obres majors 
per a la reforma d’un mas amb afectació estructural al polígon X parcel·la XXX, amb 
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referència cadastral XXXXXXXXXXXXXXX, de l’Aldea, la qual se sol·licita en la 
mateixa instància. 
 
En data 5 de gener de 2018 els Serveis Tècnics van emetre informe verificant 
formalment la documentació presentada i comprovant que l’interessada havia aportat 
tots els documents relacionats a l’article 48.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 
i article 50 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística.  
 
En data 24 de gener de 2018 es van sol·licitar tots els informes sectorials, 
concretament al Departament de Cultura, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’Oficina 
de Medi Ambient dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
En data 8 de març de 2018, els Serveis Tècnics van emetre informe en sentit favorable 
a l’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica, per a la posterior concessió 
d’una llicència d’obra major per a la reforma d’un mas amb afectació estructural al 
polígon XX parcel·la XX, amb referència cadastral XXXXXXXXXXXXXXX, de l’Aldea, 
atenent a la recepció dels informes sectorials sol·licitats emesos en sentit favorable. 
 
En data 5 de febrer de 2018, es va sotmetre l'expedient a informació pública pel 
termini d’un mes mitjançant anunci en la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona núm. 25 inserció 2018-00756. 

 
Durant el període d’exposició pública no es van formular al·legacions envers el 
projecte d’actuació específica per a la concessió d’una llicència d’obres al polígon 8 
parcel·la 109 de l’Aldea, segons resulta del certificat de Secretaria de data 22 de març 
de 2018, incorporat a l’expedient. 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 23 de març de 2018 va acordar : 
 
“PRIMER.- APROVAR PRÈVIAMENT el projecte d’actuació específica per a la 
concessió d’una llicència d’obres majors consistent en la reforma d’un mas amb 
afectació estructural al polígon XXX parcel·la XXX, amb referència cadastral 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, de l’Aldea, promogut per la senyora J.M.F, atès que s’han 
rebut tots els informes sectorials i no hi ha hagut al·legacions.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del present 
acord d’aprovació prèvia juntament amb còpia de tots els informes sectorials i el 
certificat del resultat de la informació pública a la Comissió d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre, per tal que aprovin o denegin definitivament el projecte d’actuació 
específica.” 
 
En data 4 de maig de 2018 es notifica l’acord adoptat per la Comissió d’Urbanisme  
Terres de l’Ebre en la seva sessió de data 26 d’abril de 2018 relatiu a l’aprovació 
definitiva del projecte d’actuació específica indicat anteriorment.( RE 2018/1652) 
En data 16 de maig de 2018 el tècnic municipal ha emès informe en sentit favorable 
per a la concessió d’una llicència d’obres majors per a la reforma d’un mas amb 
afectació estructural al polígon XXX parcel·la XXX, amb referència cadastral 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, de l’Aldea, la qual se sol·licita en la mateixa instància. 
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Fonaments de dret 
 
Vist els articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i articles 49 a 56 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística.  
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- Concedir a la Sra. J.M.F  la llicència necessària per a efectuar les obres de 
reforma d’un mas amb afectació estructural al polígon XXX parcel·la XXX, amb 
referència cadastral XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 corresponent de la persona titular de la 
llicència urbanística. 
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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 5.755,56€ amb el següent desglossament: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 119.907,60 €. 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE IMPORTS 

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

119.907,60 x 3,60 % 4.316,67 € 

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

119.907,60 x 1,20 %   1.438,89 € (*) 

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

 
310,00 € 

TOTAL 
 

5.755,56 € 

 
SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la 
llicència que s’atorga: 

 

 FIANCES     

 Descripció m³/Tones € Quota a 
pagar 

 

 Gestió de residus, per aplicació de 
l’Ordenança Municipal: Gestió dels residus 
de la construcció 

 
Tm 

 
€/Tona 

  

 Residus de construcció/rehabilitació 6,63 11€/Tona 72,93 €  

 Import mínim   150,00 €  

      

 
Total fiança residus a dipositar   150,00 € 

 

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

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

 
b) Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el sol·licitant haurà 

de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà 
d’indicar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 
 

c) Deurà donar compliment al règim de separació de distàncies assenyalades en 
l’article 150 i següents NSCPM. 

d) Deurà donar-se compliment a les mesures assenyalades pels informes dels 
organismes afectats. 
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VUITÈ.- Notificar el present acord a la 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 REFERENT A L'ATORGAMENT D'UN GUAL AL C/ 
MAJOR  NÚM. 118 DE L'ALDEA. INTERESSAT: F.T.C. EXP.: 2018/502. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 10 de maig de 2018 RE 2018/1717 per part del Sr. 
F.T.C. en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer XXXXXX del municipi a 
l’alçada del núm. XXX. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de data 15 de maig de 2018, el qual posa de manifest 
que no hi ha baden en aquest tram de carrer. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció dels ingressos municipals de dret públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Concedir al Sr. F.T.C llicència d’entrada de vehicles a l’immoble emplaçat al núm. 
118 del carrer Major de L’Aldea. 
 
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període 
2018 i següents, segons el següent detall: 
 

Nom 
Cognoms  

Situació Número 
de gual 

Mida gual TOTAL  
GUAL  

F.T.C C/ XXXXX 
XXX 

199 Gual sense baden de 2,90 
metres x 30 €/ml = 87,00 € 
anuals 

87,00 €  

3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 199. 
 
4.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base-Gestió 
d’Ingressos als efectes oportuns. 
 
5.- Notificar el present acord a l’interessat. 
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6.- Comunicar a l’interessat que per l’any 2018 i següents se li liquidarà anualment, la 
quota íntegra del gual concedit.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE LES BASES I 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACCIÓ LABORAL TEMPORAL DE MONITORS 
AQUÀTICS PER A LA TEMPORADA D’ESTIU DE LA PISCINA MUNICIPAL. EXP. 
2018/509. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Donat que properament l’Ajuntament de l’Aldea obrirà les instal·lacions de la piscina 
municipal per al seu ús durant la temporada d’estiu 2018, i que una de les activitats 
que es desenvolupen en aquest equipament són els cursos de natació adreçats al 
públic de  totes les edats, és fa necessari portar a terme amb caràcter d’urgència la 
selecció de monitors d’activitats aquàtiques, atès la proximitat de l’inici de la 
temporada d’estiu. 
 
Atès que l’article 15, núm. 1, a) de l’Estatut dels Treballadors, Text refós aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2015, de 30 de juny de 2016 preveu com a modalitat de 
contracte temporal el contracte de treball per obra o servei determinat. 
 
Vist els arts. 11 i 55  l’Estatut Bàsic del Empleado Público, aprovat per RDL 5/2015,de 
30 d’octubre. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2016 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa al Junta de Govern Local que prengui els següents acords, 
 
PRIMER.- Aprovar les bases per a seleccionar amb caràcter d’urgència, pel sistema 
de concurs, 5 monitors d’activitats aquàtiques, per ser contractats en règim laboral i 
temporal en la modalitat de contracte de treball per obra i servei determinat, en els 
termes que consten incorporats a l’expedient. 
 
SEGON.- Convocar el concurs lliure  per cobrir aquests llocs de treball. 
 
TERCER.-  Publicar íntegrament les bases i l’anunci de la convocatòria  a la pàgina 
web i al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE LES BASES I 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN 
CONSERGE PER A LA TEMPORADA D’ESTIU DE LA PISCINA MUNICIPAL. EXP. 
2018/510. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Donat que properament l’Ajuntament de l’Aldea obrirà les instal·lacions de la piscina 
municipal per al seu ús durant la temporada d’estiu 2018, es fa necessari contractar 
temporalment  una persona per a que desenvolupi les tasques de conserge de la 
piscina municipal: control de l’accés i sortida dels usuaris del servei de piscina, 
vigilància del bon ús del mobiliari i de les instal·lacions d’aquest equipament, entre 
d’altres. 
 
Atès que l’article 15.1 de l’Estatut dels Treballadors, Text refós aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2015, de 30 de juny de 2016 preveu els contractes laborals 
temporals 
 
Vist els arts. 11 i 55  l’Estatut Bàsic del Empleado Público, aprovat per RDL 5/2015,de 
30 d’octubre. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2016 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa al Junta de Govern Local que prengui els següents acords, 
 
PRIMER.- Aprovar les bases per a seleccionar amb caràcter d’urgència, pel sistema 
de concurs, un conserge de les piscines municipals per a la temporada d’estiu 2018, 
per ser contractats en règim laboral i temporal, en els termes que consten 
incorporades a l’expedient. 
 
SEGON.- Convocar el concurs lliure  per cobrir aquest lloc de treball. 
 
TERCER.- Publicar íntegrament les bases i l’anunci de la convocatòria  a la pàgina 
web i al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

 
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UNA ADDENDA AL 
CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I LA SAT MAS 
RAVANALS. EXP. 2018/511. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L’Ajuntament de l’Aldea té la voluntat de seguir celebrant anualment les festes de la 
Plantada i de la Sega de l’Arròs, les quals són unes jornades dedicades a la plantada i 
la sega de l’arròs segons els mètodes tradicionals, mitjançant l’escenificació de com es 
realitzaven aquestes tasques agràries al segle XIX, les quals estan estretament 
lligades a diverses manifestacions culturals de les Terres de l’Ebre. 
  
Per portar a terme aquestes jornades és necessari disposar d’un espai per a la 
realització dels treballs esmentats. Per aquest motiu L’Ajuntament de l’Aldea i la 
societat agrícola de transformació MAS RAVANALS en data 28  de març de 2017 van 
signar un conveni per la qual aquesta societat autoritzava a l’Ajuntament a  disposar 
d’una part de la finca d’aquesta empresa dedicada al conreu de l’arròs i que té com a 
referència cadastral 4318A007001110000ZB i situada a l’entorn immediat del conjunt 
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històric patrimonial de  l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea, en concret la superfície 
de sòl que es cedia per portar a terme aquestes festes fou de 306,40 m2. 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea i la societat agrícola de transformació MAS 
RAVANALS han vist factible la possibilitat d’ampliar la superfície de sòl que s’ha de 
destinar a aquest fi, passant de 306,40 m2 a 520,90 m2, és necessari aprovar i signar 
una addenda que incorpori aquesta modificació en relació al conveni aprovat i signat 
en data 28 de març de 2017. 
 
Atès el previst a l’art. 206 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 i art. 28 del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER.- Aprovar el text de l’addenda al Conveni entre l’Ajuntament de l’Aldea i la 
societat de transformació agrícola Mas Ravanals per a la cessió d’ús d’un tros de 
porció de terreny, destinat al conreu de l’arròs, amb el contingut següent, i segons els 
annexos d’aquesta incorporats a l’expedient: 
 
“ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I LA SOCIETAT 
AGRÍCOLA DE TRANSFORMACIÓ MAS RAVANALS PER A LA CESSIÓ D’ÚS D’UNA 
PORCIÓ DE TERRENY DESTINAT A LA CELEBRACIO DE LA FESTA DE LA PLANTADA I 
SEGA DEL ARROS. 
 
L’Aldea, ......... de .......... de 2018 
 
REUNITS  
 
Per una banda el Sr..................., actuant com Alcalde de l'Ajuntament de l’Aldea, i en exercici 
de les atribucions que li atorga la Llei de Bases de règim local i assistit per el/la 
senyor/a................................., secretari/a –interventor/a de la Corporació que dóna fe de l'acte. 
 
D'altra part el senyor ........................, amb DNI número .................. i amb domicili a 
........................ de ..................., actuant en representació de la societat agrícola de 
transformació MAS RAVANALS, amb domicili al c/ Sant Joan Baptista de la Salle, 12, de 
Tortosa, en la seva qualitat de propietària de la finca amb referència cadastral 
4318A007001110000Z. El Sr........................, acredita la seva  representació mitjançant 
l’aportació d’un certificat de l’acord social adoptat en data ........ de .......... de......... per la 
................................  de la SAT MAS RAVANALS, la qual resta incorporada a l’expedient. 
Ambdues parts es reconeixen capacitat suficient per a la celebració del present acord i a 
aquest efecte,  
 
EXPOSEN  
 
I.- Que la SAT MAS RAVANALS, és propietària en ple domini de la finca amb referència 
cadastral 4318A007001110000ZB, ubicada al Polígon 7, Parcel.la 111 de l’Aldea, classificada 
com a sòl no urbanitzable, amb una superfície de 196.332 m2, destinada al conreu de l ’arròs. 
S’adjunta com annex 1 una còpia de la certificació cadastral d’aquesta finca. 
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II.- Que l'Ajuntament de l’Aldea té interès en organitzar unes jornades dedicades a la plantada i 
la sega de l’arròs segons els mètodes tradicionals, mitjançant l’escenificació de com es 
realitzaven aquestes tasques agràries al segle XIX, les quals estan estretament lligades a 
diverses manifestacions culturals de les Terres de l’Ebre. La festa de la plantada de l’arròs 
seria el primer acte d’un cicle de festes dedicades a l’arròs que acabarà amb la Festa de la 
Sega, que sol tenir lloc al mes de setembre. 
  
III. Que amb la finalitat exposada en el punt anterior, l’Ajuntament de l’Aldea i l’entitat SAT MAS 
RAVANALS, en data 28 de març de 2017, van formalitzar en document administratiu un 
conveni de cessió d’ús temporal d’una porció de la finca esmentada en el punt I de la part 
expositiva, amb una superfície de 306,40 m2, la qual s’identifica gràficament mitjançant el 
plànol incorporat en el document que s’adjunta a aquesta addenda com annex II. 
 
IV.- Que les dos parts han convingut mantenir la referida cessió, si bé incrementant la  porció 
de superfície de la cessió de l'ús de la superfície descrita en l'Expositiu I anterior, passant de  
306,40 m2 a 520,90 m2 pel que subscriuen la present addenda amb subjecció a les següents 
 
CLÀUSULES  
 
PRIMERA.- La SAT MAS RAVANALS atorga en aquest acte a l'Ajuntament de l’Aldea 
autorització per a utilitzar  la porció de terreny  descrita a l’expositiu IV d’aquesta addenda, i 
que s’identifiquen gràficament a l’annex III del mateix, per realitzar en la mateixa les festes de 
la plantada i sega tradicionals de l’arròs, el qual es acceptat per l’Ajuntament de l’Aldea segons 
els termes que resulten del conveni signat per dues parts en data 28 de març de 2017, de 
forma que la superfície cedida per l’entitat SAT MAS RAVANALS passa a ser de 520,90 m2. 
 
SEGONA.- Tret de l’increment de la superfície de terreny cedit per a l’ús que s’ha especificat 
anteriorment, les parts acorden la continuïtat de les clàusules del conveni signat en data 28 de 
març de 2017. 
 
I, en prova de conformitat, signen el present conveni per triplicat exemplar i a un sol efecte a 
lloc i data expressats en l'encapçalament. 
 
L’alcalde   La secretaria    La propietat” 
 
 

SEGON.- Autoritzar a l’Alcalde a la signatura d’aquesta addenda. 
 
TERCER.- Notificar aquesta acord a la societat agrícola de transformació MAS 
RAVANALS.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

 
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
D’OBRES DE REFORMA DEL CASAL DE JOVES DE L’ALDEA PER UBICAR-HI EL 
SERVEI DE BIBLIOTECA, PER PROCEDIMENT OBERT. EXP. 2018/206. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
 “ANTECEDENTS 
 
1.- Per acord de la Junta de Govern Local de  data 24-02-2018 es va aprovar 
l’expedient i el Plec de Clàusules Administratives per a l’adjudicació del contracte 
d’obres consistents en la reforma del Casal de Joves per ubicar-hi el servei municipal 
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de biblioteca, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, i amb un sol criteri 
d’adjudicació 

 
2.- En data 28 de febrer de  2018 es va publicar el corresponent anunci de licitació en 
el BOP de Tarragona i en   Perfil del Contractant de l’Ajuntament, per tal que els 
interessats presentessin les seves proposicions. 

 
3.- Durant la licitació es van presentar les ofertes següents: 

 

NOM DE L’EMPRESA  

1. COSINFO  S.L, R.E 1010/2018, de data 19/03/2018 

2. OBRES I SERVEIS CURTO S.L, RE.1097/2018, de data 23/03/2018 

3.OBRES I CONTRACTES PENTA S.A, R.E 1110/2018 de data 23/03/2018 

4. COCERME XXI S.L., R.E.1126/2018, de data 26/03/2018 

5. FULGENCIO VILLAR S.L., R.E 1129/2018, de data 26/03/2018 

6. CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN S.L,  R.E 1132/2018, de 
data 26/03/2018 

 
4.- En dates 6  i 10 d’abril de  2018 es va  reunir la Mesa de Contractació amb l’objecte 
de procedir a l’obertura dels sobres núm. 1 i 2, respectivament. 

 
Les ofertes presentades foren les següents: 

 

NOM DE L’EMPRESA  Import oferta econòmica 
(sense IVA).  

Puntuació de 
l’oferta 
Fins a 100 
punts 

1.COCERME XXI S.L 
R.E.1126/2018, de 
data 26/03/2018 

49,400 
 
 

100 

2. OBRES I SERVEIS 
CURTO S.L, 
RE.1097/2018, de 
data 23/03/2018 

65.471,93€ 

 
 75,45 

        

3. FULGENCIO 
VILLAR S.L., R.E 
1129/2018, de data 
26/03/2018 

65.987,74€ 

 
  74,86 

 

4.OBRES I 
CONTRACTES 
PENTA S.A, R.E 
1110/2018 de data 
23/03/2018 

67.861,51€ 

 
72,79 

       

5. 
CONSTRUCCIONES 
Y REFORMAS 
JIMARAN S.L,  R.E 
1132/2018, de data 

70.252,35€ 

 
                  
                  
70,31        

mailto:ajuntament@laldea.cat


 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  25 

26/03/2018 

6. COSINFO  S.L, R.E 
1010/2018, de data 
19/03/2018 

70.483,00€ 
 

 70,08  
         

 
La Mesa va identificar l’oferta presentada per l’empresa COCERME XXI S.L com a 
oferta que presentava una baixa anormal, la qual cosa resulta de la previsió 
continguda a la clàusula 20 PCAP i va acordar requerir a la referida empresa amb la 
finalitat que pogués justificar la seva baixa, d’acord amb les previsions de l’art. 152 del 
RDL 3/2011, de 3 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
5.- En data 25 d’abril de 2018 l’empresa COCERME XXI S.L presenta a l’Ajuntament 
per RE núm. 2018/1560 la justificació requerida. 
 
6.- En data 3 de maig de 2018 el tècnic municipal Jordi Gas emet informe respecte la 
justificació presentada per COCERME XXI S.L, indicant que l’empresa ha justificat 
adequadament l’oferta presentada. Seguidament la Mesa va procedir a la puntuació de 
les ofertes mitjançant la fórmula prevista a la clàusula 13.1 del PCAP. 
 
7.- En data 3 de maig de 2018 la Mesa de Contractació  acorda proposar a l’òrgan de 
contractació que accepti per bona la justificació formulada per l’empresa COCERME 
XXI S.L  respecte la seva oferta, i proposa: 

 
“a) L’Ordre de classificació de les ofertes presentades, tal com segueix : 
 

NOM DE L’EMPRESA  Import oferta 
econòmica (sense 
IVA).  

Puntuació de 
l’oferta 
Fins a 100 punts 

1.COCERME XXI S.L 
R.E.1126/2018, de 
data 26/03/2018 
 

49,400 

 
 

100 

2. OBRES I SERVEIS 
CURTO S.L, 
RE.1097/2018, de data 
23/03/2018 
 

65.471,93€ 

 
 75,45 

        

3. FULGENCIO 
VILLAR S.L., R.E 
1129/2018, de data 
26/03/2018 

65.987,74€ 

 
  74,86 

 

4.OBRES I 
CONTRACTES 
PENTA S.A, R.E 
1110/2018 de data 
23/03/2018 

67.861,51€ 

 
72,79 

       

5. 
CONSTRUCCIONES 

70.252,35€ 
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Y REFORMAS 
JIMARAN S.L,  R.E 
1132/2018, de data 
26/03/2018 
 

                  70,31        

6. COSINFO  S.L, R.E 
1010/2018, de data 
19/03/2018 

70.483,00€ 
 

 70,08  
         

 
b)  Proposa com adjudicatari del contracte d’obres consistents  en la reforma del 
Casal de Joves per ubicar-hi el servei municipal de biblioteca, a l’empresa 
COCERME XXI S.L.” 

 
8.- La Junta de Govern Local en sessió de data 5 de maig de 2018 va adoptar l’acord 
següent: 
 
“PRIMER.- Acceptar la justificació presentada per l’empresa COCERME XXI S.L en relació a 
l’oferta presentada per aquesta empresa mitjançant R.E.1126/2018, de data 26/03/2018 i per 
import de 49.400 euros, IVA exclòs per a l’execució de les obres consistents en la reforma del 
Casal de Joves de l’Aldea per ubicar-hi la biblioteca, atenent a la proposta formulada per la 
Mesa de Contracció en sessió de data 3 de maig de 2018, la qual es fonamenta en l’informe 
tècnic municipal emès en aquesta mateixa data. 

 
SEGON.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta formulada 
per la Mesa de Contractació en la seva sessió núm. 3 de data 3 de maig  de 2018, de 
conformitat amb l’ordre decreixent següent: 

 

NOM DE L’EMPRESA  Import oferta 
econòmica (sense 
IVA).  

Puntuació de 
l’oferta 
Fins a 100 punts 

1.COCERME XXI S.L 
R.E.1126/2018, de data 
26/03/2018 

49,400 
 
 

100 

2. OBRES I SERVEIS 
CURTO S.L, RE.1097/2018, 
de data 23/03/2018 

65.471,93€ 

 
 75,45 

        

3. FULGENCIO VILLAR 
S.L., R.E 1129/2018, de 
data 26/03/2018 

65.987,74€ 
 

  74,86 
 

4.OBRES I CONTRACTES 
PENTA S.A, R.E 1110/2018 
de data 23/03/2018 

67.861,51€ 
 

72,79 
       

5. CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS JIMARAN S.L,  
R.E 1132/2018, de data 
26/03/2018 
 

70.252,35€ 

 
                  70,31 
        

6. COSINFO  S.L, R.E 
1010/2018, de data 

70.483,00€ 
 

 70,08  
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19/03/2018          

 
TERCER.- Notificar i requerir a l’empresa COCERME XXI S.L licitador que ha presentat 

l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des 
del següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació prevista a la clàusula 22 del 
PCAP: 
 
QUART.- Advertir a l’empresa COCERME XXI S.L  que en el cas que no presenti la 
documentació requerida en el termini establert es procedirà segons el previst a l’art. 151 del 
TRLCSP aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre” 

 
9. En data 14 de maig de 2018 l’empresa COCERME XXI.S.L ha aportat la 
documentació requerida en el punt tercer de l’acord transcrit anteriorment. Reg. 
d’entrada 2018/1776. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

- Disposició Transitòria Primera, punt 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, 
de 14 de novembre. (Disposició Addicional Segona, arts. 152 i ss.)   

 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions conferides per l’Alcalde mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de 
data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Adjudicar a l'empresa COCERME XXI S.L el contracte d’obres per a les 
obres de reforma del Casal de Joves de l’Aldea, per ubicar-hi el servei de biblioteca, 
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb un únic 
criteri d’adjudicació i tramitació ordinària, per un l’import 49.400  euros,  més IVA del 
21% per import de 10.374 € resultant un preu d’adjudicació de 59.774 euros. 

 
SEGON.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 3321/62203 del 
pressupost vigent de despeses. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les empreses participants en aquest procediment 
d’adjudicació. 

 
QUART.- Notificar a  l’empresa COCERME XXI S.L adjudicatària del contracte, el 
present acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc no més tard dels 
15 dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació als 
licitadors, en la forma prevista a l’art.151 del TR LCSP . 
 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord d’adjudicació en el perfil del contractant. 
 

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

mailto:ajuntament@laldea.cat


 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  28 

L’Alcalde manifesta que en la votació d’aquest punt s’abstindrà en base al previst a 
l’art. 23 apartats 1 i 2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic. 
 
Votació 
 
APROVAT pels vots a favor del  Sr. Simón Falcó i Moreso, Sra. Natividad Bernal i 
Bermudez i el Sr. Albert Borràs i Tafalla; i l’abstenció del Sr. Daniel Andreu i Falcó.  

 
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA PER A LA 
TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. INTERESSAT: X.S.E 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la sol·licitud de nova llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos 
presentada pel Sr. X.S.E, en data 08/06/2017, RE número 86 del servei municipal de 
vigilància, en relació a l’animal de raça Pit Bull Terrier i que respon al nom “ROCKY” i 
amb núm. d’inscripció al registre municipal 234 P. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretaria-intervenció de data 16/05/2018 respecte la 
petició presentada. 
 
Vist el que disposen els arts. 2 i 3 del RD 287/2002, de 22 de març, per mitjà del qual 
es desenvolupa la Llei 50/99 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos, amb la redacció donada pel RD 1570/2007, de 30 
de novembre i els arts. 2 i 3 del Decret 170/2002, de data 11 de juny, sobre mesures 
en matèria de gossos potencialment perillosos. 
 
Vista la documentació aportada per l’interessat per a la tramitació de la seva sol·licitud. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan per Decret de L’Alcaldia núm. 
47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
1r.- Aprovar la sol·licitud de nova llicència per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos a favor del Sr. X.S.E amb NIF XXXXXXXX-N en relació al gos que té les 
dades següents: 
 

• Nom: ROCKY    

• Raça: PIT BULL TERRIER 

• Sexe: Mascle 

• Data de naixement: 01/01/2012 

• Núm. d’identificació: 982000189380060 

• Núm. d’inscripció en el registre municipal: 234P 
 
2n.- La validesa d’aquesta LLICÈNCIA és de 5 anys. Aquesta llicència perdrà la seva 
vigència en el moment que el titular deixi de complir els requisits previstos en els arts. 
3 del RD 287/02 i 3 del Decret 170/02, i què són els següents: 
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“Determina l’article 3 del R.D. 287/02 i 3 del Decret 170/02 que per l’obtenció o 
renovació de la llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos, es requereix 
el compliment per l’interessat dels següents requisits: 
 
-Ser major d’edat. 
-No haver estat condemnat pels delictes que anomena i no estar privat per resolució 
judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.  
-No haver estat sancionat per infraccions greus o molts greus amb alguna de les 
sancions accessòries previstes a la Llei 50/99 i articles 10 i ss. de la Llei del Parlament 
de Catalunya 10/1999, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos.  
-Disposar de la capacitat física i aptitud psicològica adients per la tinença d’animals 
potencialment perillosos. 
-Acreditar haver constituït una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb una cobertura no inferior a 150.253 euros.” 
 
Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència ha de ser comunicada pel 
seu titular en el termini de 15 dies, comptadors de de la data en que es produeixi a 
l’Ajuntament. 
 
3r.- Indicar al propietari del gos que de conformitat amb el previst en els arts. 8 del RD 
287/02 i 5 del Decret 170/02 sobre mesures en matèria de gossos potencialment 
perillosos la presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics 
exigirà que la persona que els condueixi i controli porti la llicència a què es refereix 
aquest acord, així com certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al Registre 
municipal d’animals potencialment perillosos. 
 
Els animals potencialment perillós d’espècie canina, en llocs públics, hauran de portar 
necessàriament morrió apropiat per la tipologia de cada animal. Tanmateix hauran de 
ser conduits i controlats amb corretja no extensible de menys de 2 metres, sense que 
pugui portar més d’un d’aquests gossos cada persona. 
 
Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa, parcel·la, etc., 
hauran d’estar lligats, tret que disposin d’habitacle amb la superfície, alçada i 
tancament adient, per protegir les persones o animals que hi entrin. 
 
La pèrdua o sostracció d’aquests animals s’haurà de comunicar al Registre municipal. 
 
4t.- Aprovar la liquidació de la taxa aplicada en virtut d’allò previst en l’O. F. Número 8 
art. D) a). per un import de 9,35 euros. 
 
5è.- El titular ha d’aportar anualment a l’Ajuntament la renovació da la pòlissa 
d’assegurança de l’animal. 
 
6è.- Notificar aquest acord a l’interessat i als serveis adients als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

 
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA PER A 
LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. INTERESSAT: J.N.B. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
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“Vista la sol·licitud de nova llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos 
presentada pel Sr. J.N.B, en data 08/03/2018, RE número 41 del servei municipal de 
vigilància, en relació a l’animal de raça Pit Bull Terrier i que respon al nom “LUA” i amb 
núm. d’inscripció al registre municipal 705 P. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretaria-intervenció de data 16/05/2018 respecte la 
petició presentada. 
 
Vist el que disposen els arts. 2 i 3 del RD 287/2002, de 22 de març, per mitjà del qual 
es desenvolupa la Llei 50/99 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos, amb la redacció donada pel RD 1570/2007, de 30 
de novembre i els arts. 2 i 3 del Decret 170/2002, de data 11 de juny, sobre mesures 
en matèria de gossos potencialment perillosos. 
 
Vista la documentació aportada per l’interessat per a la tramitació de la seva sol·licitud. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan per Decret de L’Alcaldia núm. 
47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
1r.- Aprovar la sol·licitud de nova llicència per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos a favor del Sr. J.N.B amb NIF XXXXXXXX-S en relació al gos que té les 
dades següents: 
 

• Nom: LUA     

• Raça: PIT BULL TERRIER 

• Sexe: FEMELLA  

• Data de naixement: 24/11/2018 

• Núm. d’identificació: 941000021504430 

• Núm. d’inscripció en el registre municipal: 705P 
 
2n.- La validesa d’aquesta LLICÈNCIA és de 5 anys. Aquesta llicència perdrà la seva 
vigència en el moment que el titular deixi de complir els requisits previstos en els arts. 
3 del RD 287/02 i 3 del Decret 170/02, i què són els següents: 
 
“Determina l’article 3 del R.D. 287/02 i 3 del Decret 170/02 que per l’obtenció o 
renovació de la llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos, es requereix 
el compliment per l’interessat dels següents requisits: 
 
-Ser major d’edat. 
-No haver estat condemnat pels delictes que anomena i no estar privat per resolució 
judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.  
-No haver estat sancionat per infraccions greus o molts greus amb alguna de les 
sancions accessòries previstes a la Llei 50/99 i articles 10 i ss. de la Llei del Parlament 
de Catalunya 10/1999, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos.  
-Disposar de la capacitat física i aptitud psicològica adients per la tinença d’animals 
potencialment perillosos. 
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-Acreditar haver constituït una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb una cobertura no inferior a 150.253 euros.” 
 
Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència ha de ser comunicada pel 
seu titular en el termini de 15 dies, comptadors de de la data en que es produeixi a 
l’Ajuntament. 
 
3r.- Indicar al propietari del gos que de conformitat amb el previst en els arts. 8 del RD 
287/02 i 5 del Decret 170/02 sobre mesures en matèria de gossos potencialment 
perillosos la presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics 
exigirà que la persona que els condueixi i controli porti la llicència a què es refereix 
aquest acord, així com certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al Registre 
municipal d’animals potencialment perillosos. 
 
Els animals potencialment perillós d’espècie canina, en llocs públics, hauran de portar 
necessàriament morrió apropiat per la tipologia de cada animal. Tanmateix hauran de 
ser conduits i controlats amb corretja no extensible de menys de 2 metres, sense que 
pugui portar més d’un d’aquests gossos cada persona. 
 
Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa, parcel·la, etc., 
hauran d’estar lligats, tret que disposin d’habitacle amb la superfície, alçada i 
tancament adient, per protegir les persones o animals que hi entrin. 
 
La pèrdua o sostracció d’aquests animals s’haurà de comunicar al Registre municipal. 
 
4t.- Aprovar la liquidació de la taxa aplicada en virtut d’allò previst en l’O. F. Número 8 
art. D) a). per un import de 9,35 euros. 
 
5è.- El titular ha d’aportar anualment a l’Ajuntament la renovació da la pòlissa 
d’assegurança de l’animal. 
 
6è.- Notificar aquest acord a l’interessat i als serveis adients als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

 
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
MENOR D’ESPECTACLE TAURÍ. EXP. 2018/210. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2018 la Regidoria de 
Festes ha previst  pels dies 10, 12 i 17 d’agost la realització d’espectacles taurins 
pertanyents a la ramaderia de German Vidal Segarra de Cabanes (Castelló). 
 
Atès el pressupost presentat en data 3 de maig de 2018, reg. d’entrada 2018/1641, per 
part de la ramaderia esmentada per a la realització dels espectacles assenyalats 
anteriorment, el qual ascendeix a un import de 3.550 €, IVA exclòs. 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea no ha concertat amb German Vidal Segarra 
contractacions menors amb càrrec al pressupost 2018, que aïlladament o 
conjuntament, incorporant la present contractació ascendeixin a 15.000 €. 
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Atès que a l’aplicació pressupostaria 338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor, segons es desprèn de l’art. 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor per a la realització d’espectacles taurins, 
a favor de German Vidal Segarra, per un import de 3.550 € més IVA del 21%, d’acord 
amb el pressupost presentat per l’adjudicatari en data 3 de maig de 2018, reg. 
d’entrada 2018/1641. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 4.295,50 euros amb càrrec a 
l’aplicació del pressupost municipal 338/22608. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 11:10 hores del dia 17 de maig de 2018, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 32 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Interventora 
 
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré 
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