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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 13/2017 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 12 D’ABRIL 
DE 2017. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  12 d’abril de 2017 
  
A L’Aldea, quan són les 20:00 hores, del dia 12 d’abril de 2017, 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: 
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE D ATA 5 D’ABRIL DE 
2017. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 5 
d’abril de 2017, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, 
queda aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ D’UN PROJECTE D’ OBRES I 
DIRECCIÓ EXECUTIVA. (CARRIL BICI DEL XOPERAL). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Atès el pressupost presentat en data 24 de març de 2017, reg. d’entrada 2017/623 
per part de Lluís Rodríguez Pueyo per a la redacció del projecte d’obres i direcció 
executiva del carril bici del Xoperal. 
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Vist l’informe del tècnic municipal on valora les ofertes presentades per Francesc Sanz 
Garcia, Ramon Montesó Gallego i Lluís Rodríguez Pueyo. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 459/22702 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent la redacció d’un projecte 
d’obres i direcció d’obres del camí del Xoperal, per un import 4.700,00 €, IVA exclòs, 
més 987,00 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de Lluís Rodriguez Pueyo, segons la 
proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2017/623. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 5.687,00 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 459/22702. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, als interessats i traslladar-lo al servei 
municipal d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r.- APROVACIÓ DEL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L ’EXPEDIENT DE 
CONCESSIÓ DEMANIAL D’UN TERRENY DE TITULARITAT MUNI CIPAL PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN PLANTA DE TRANSFERÈNCIA D’ENVASOS.  (INTERESSAT 
CCBE). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 21 d’octubre de 2016 es va presentar a l’Ajuntament de l’Aldea una petició del 
CCBE amb registre d’entrada núm.1992 en la que se sol·licita a aquesta corporació 
l’atorgament en favor seu de la disponibilitat gratuïta de la finca amb referència 
cadastral  43184A003000200000ZP, amb la finalitat de construir-hi una planta de 
transferència d’envasos i la posterior gestió d’aquesta instal·lació i sota la formula 
jurídica que l’Ajuntament de l’Aldea consideri oportuna.  
 
La petició efectuada pel Consell Comarcal del Baix Ebre a l’Ajuntament de l’Aldea es 
fonamenta en el fet que dita Administració exerceix per delegació les competències 
municipals en matèria de gestió de residus municipals de tots els Ajuntaments de la 
Comarca, i entre ells l’Ajuntament de l’Aldea. 
 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   3 

Aquest terreny  es correspon amb la finca número 1563, amb anterioritat registral 
25267, inscrita al tom 2380, llibre 444, foli 23, del Registre de la Propietat de Tortosa 
núm.1. 
 
Fruit de la petició anterior, en data 17 de novembre de 2017 es va emetre un informe 
de secretaria municipal, el qual consta incorporat a l’expedient, i que contemplava la 
possibilitat que l’Ajuntament de l’Aldea atorgués al Consell Comarcal una concessió 
demanial sobre la porció de terreny que fora precisa  d’aquesta parcel.la cadastral, per 
construir i posar en  funcionament la citada planta de transferència d’envasos. En data 
1 de desembre de 2016 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Aldea va 
adoptar l’acord núm. 4, el qual en base a l’informe esmentat,  va resoldre entre altres: 
 
“Primer.- Requerir al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que aporti davant l’Ajuntament de 
l’Aldea un projecte amb el contingut mínim previst a l’art.65 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’ obres i serveis dels ens locals de Catalunya, o  si 
ho troba escaient – per raons d’economia procedimental- un projecte d’obres amb  la 
documentació requerida pels arts.53 i 54 de DL.1/2010 de 3 d’agost de la Llei d’Urbanisme”. 
 
En data 24 de març de 2017 mitjançant registre d’entrada núm. 2017/632 el CCBE 
tramet a l’Ajuntament de l’Aldea el projecte tècnic relatiu a la construcció d’una planta 
de transferència d’envasos al terme municipal de l’Aldea, projecte redactat per 
l’enginyeria ENATE. Aquesta tramesa s’efectua amb la finalitat de donar compliment al 
punt primer de la part resolutiva de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de l’Aldea, i es sol·licita que el mateix es prengui en consideració als 
efectes de la tramitació de la corresponent concessió demanial. 
 
En data 10 d’abril de 2017 es dicta provisió de l’Alcaldia mitjançant la qual se sol·licita 
informe dels serveis tècnics municipals respecte el projecte, el plec de condicions de la 
concessió i valoració del terreny, així com informe de secretaria intervenció respecte la 
documentació incorporada a l’expedient i tràmit a seguir. 
 
En data 11 d’abril de 2017 s’ha emès informe dels serveis tècnics municipals i de 
secretaria-intervenció. 
 
Atès dits informes i considerant el següents fonaments de dret: 
 

- Arts. 83, 84, 93, 100, 101, 137.4 de la Llei 33/2003 del Patrimoni de les Administracions 
Públiques. 

-  Articles 79 i 80 de la LBRL (Llei de Bases de Règim Local) 
-  Articles 59 a 71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament 

del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Sotmetre a exposició pública per un termini de 30 dies hàbils l’expedient relatiu a 
l’atorgament d’una concessió demanial d’una porció de terreny de 3.629 m2 inclosa en 
la parcel.la amb referència cadastral 43184A003000200000ZP, la qual es correspon 
amb  la finca número 1563, amb anterioritat registral 25267, inscrita al tom 2380, llibre 
444, foli 23, del Registre de la Propietat de Tortosa núm.1. La documentació sotmesa 
a informació pública és: 
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a) El projecte tècnic redactat per l’enginyeria ENATE, aprovat inicialment per acord de 
la Junta de Govern Local del CCBE en la seva sessió de data 4 d’abril de 2017. 
 
b) Els plànols representatius  de la situació, les dimensions i les altres circumstàncies 
del domini públic objecte d’ocupació. 
 
c) La  valoració del la part de domini públic que s’hagi d’ocupar. 
 
d) Projecte de conveni administratiu que inclou les clàusules administratives de la 
concessió demanial, segons la proposta efectuada per la Provisió de l’Alcaldia de data 
10 d’abril de 2017. 
 
2.- Publicar el corresponent anunci d’exposició pública en el BOP de Tarragona així 
com en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de l’Aldea. Durant un termini de 30 dies 
hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, es 
podrà examinar l’expedient i formular les al·legacions o reclamacions que s’estimen 
oportunes.  
 
3.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ATORGAMENT D’UN GUAL AL C/ 
SOCIETAT DE L’ALDEA. INTERESSADA: I. S. E. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 21 de març de 2017 RE 2017/587 per part de la 
Sra. I. S. E. en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Societat del municipi. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de data 22 de març de 2017, el qual posa de manifest 
que no hi ha vorera 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 a la Sra. I. S. E. llicència d’entrada de vehicles a l’immoble emplaçat al 
carrer Societat de L’Aldea amb efectes a partir de l’1 de gener de 2017. 
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2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període 
2017 i següents, segons el següent detall: 
 
Nom 
Cognoms  

Situació  Número 
de gual 

Mida gual  TOTAL  
GUAL  

I. S. E.  C/ Societat  191 Gual sense vorera de 4,50 
metres x 30 €/ml = 135,00 € 
anuals 

135,00 €  

 
3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 191. 
 
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. 
 
6.- Comunicar a l’interessat que per l’any 2017 i següents se li liquidarà anualment, la 
quota íntegra dels guals concedits.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA DE BASE.- GESTIÓ D’INGRESSOS SOBRE BA IXA D’UNS 
REBUTS I EMISSIÓ DE NOVA LIQUIDACIÓ. INTERESSAT: CA JA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2017/679 
de data 28 de març de 2017 on es posa de manifest que en relació al rebut emès per 
la taxa d’escombraries corresponent a l’immoble del carrer del Mig 43 2n 2a L’Aldea hi 
ha una titularitat errònia (ref. Cadastral 9538511BF91993H0009QY). 
 
Atès que els rebuts emesos erròniament són els que porten la clau de cobrament 
següents: 431841002015010000508 i 431841002016010000508. 
 
Atès que els rebuts de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència 
cadastral 9538511BF91993H0009QY no prescrits ha d’emetre’s a nom de Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructurac amb DOI A86602158 i domicili 
al carrer Paseo de la Castella 89 6 28046 de Madrid. 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de Caja Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid següents: 
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- 431841002015010000508 i 431841002016010000508. 
 
2.- Que s’emetin noves liquidacions, de la taxa d’escombraries corresponent a 
l’immoble del carrer del Mig 43 2n 2a a nom de Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructurac amb DOI A86602158 i domicili al carrer Paseo de la 
Castella 89 6 28046 de Madrid. 
 
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructurac.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è.- PROPOSTA DE BASE.- GESTIÓ D’INGRESSOS SOBRE BA IXA D’UN REBUT I 
EMISSIÓ DE NOVA LIQUIDACIÓ. INTERESSADA: V. G. B. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2017/669 
de data 28 de març de 2017 on es posa de manifest que en relació al rebut emès per 
la taxa d’escombraries corresponent a l’immoble del carrer Palmera L’Aldea hi ha una 
titularitat errònia (ref. Cadastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 
Atès que el rebut emès erròniament és els que porta la clau de cobrament següent: 
431841002016010000850. 
 
Atès que el rebut de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència 
cadastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no prescrit ha d’emetre’s a nom de J. S. G. 
amb DOI xxxxxxxxS i domicili al carrer Sant Genís de L’Aldea. 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Donar de baixa el rebut emès a nom de V. G. B. següent: 
 
- 431841002016010000850. 
 
2.- Que s’emeti nova liquidació, de la taxa d’escombraries corresponent a l’immoble 
del carrer Palmera a nom de J. S. G. amb DOI xxxxxxxxS i domicili al carrer Sant 
Genís  de L’Aldea. 
 
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a J. S. G..” 
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APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
7è.- PROPOSTA DE BASE.- GESTIÓ D’INGRESSOS SOBRE BA IXA D’UNS 
REBUTS I EMISSIÓ DE NOVA LIQUIDACIÓ. INTERESSAT: E.  S. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2017/668 
de data 28 de març de 2017 on es posa de manifest que en relació al rebut emès per 
la taxa d’escombraries corresponent a l’immoble del carrer Gaudí ’Aldea hi ha una 
titularitat errònia (ref. Cadastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 
Atès que el rebut emès erròniament és els que porta la clau de cobrament següent: 
431841002016010000221. 
 
Atès que el rebut de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència 
cadastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no prescrit ha d’emetre’s a nom de Banco 
Popular Español SA amb DOI A28000727 i domicili al carrer Velázquez 34 28001 
Madrid. 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Donar de baixa el rebut emès a nom de E. S. següent: 
 
- 431841002016010000221. 
 
2.- Que s’emeti nova liquidació, de la taxa d’escombraries corresponent a l’immoble 
del carrer Gaudí 14 2n 1a a nom de Banco Popular Español SA amb DOI A28000727 i 
domicili al carrer Velázquez 34 28001 Madrid. 
 
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i al Banco 
Popular Español SA.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
8è.- PROPOSTA DE BASE.- GESTIÓ D’INGRESSOS SOBRE BA IXA D’UNS 
REBUTS I EMISSIÓ DE NOVA LIQUIDACIÓ. INTERESSAT: O.  M. F. H.. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de L’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2017/674 
de data 28 de març de 2017 on es posa de manifest que en relació al rebut emès per 
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la taxa d’escombraries corresponent a l’immoble de l’Av. Catalunya L’Aldea hi ha una 
titularitat errònia (ref. Cadastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 
Atès que el rebut emès erròniament és els que porta la clau de cobrament següent: 
431841002016010001032. 
 
Atès que el rebut de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència 
cadastral 8732207BF9183B0001TO no prescrit ha d’emetre’s a nom de Sociedad de 
Gestión de Activos procedentes de la Reestruc amb DOI A86602158 i domicili al 
Paseo Castellana 89 6 28001 Madrid. 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Donar de baixa el rebut emès a nom de O. M. F. H. següent: 
 
- 431841002016010001032. 
 
2.- Que s’emeti nova liquidació, de la taxa d’escombraries corresponent a l’immoble de 
l’Av. Catalunya 149 1r a nom de Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la 
Reestruc amb DOI A86602158 i domicili al Paseo Castellana 89 6 28001 Madrid. 
 
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a la 
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestruc.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CONTRA CTE 
D’ESPECTACLES. XARANGA XINO-XANO. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2017  la Regidoria de 
Festes ha previst la realització d’unes actuacions musicals  a càrrec de la xaranga 
“XINO-XANO” des del dia 11 fins el dia 19 d’agost  de 2017. 
 
Atès el pressupost presentat en data 20 de març de 2017, reg. d’entrada 2017/567, per 
part de l’agrupació musical “XINO-XANO” per a la realització de  les actuacions 
musicals assenyalades anteriorment, el qual ascendeix a un import de 4.981,00 €, IVA 
exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 338/22606 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
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Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent la realització d’unes 
actuacions musicals  a càrrec de la xaranga “XINO-XANO” des del dia 11 fins el dia 19 
d’agost  de 2017, per un import 4.981,00 €, IVA exclòs, més 1.046,01 € corresponent 
al 21% d’IVA,  segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. 
d’entrada núm.2017/567. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 6.027,01 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 338/22606. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
10è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CONTR ACTE MENOR 
DE SERVEIS. (MENJADA POPULAR FESTES MAJORS). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que des de la Regidoria de Festes s’ha previst realitzar  el proper dia 19 d’agost 
de 2017 l’estofat de vedella popular. 
 
Atès el pressupost presentat en data 20 de març de 2017, reg. d’entrada 2017/569 per 
part  de Jordi Curto Chiconia per al subministrament de 1.000 racions d’aquest àpat 
per un import unitari de 6 euros, resultant un import de 6.000,00 euros, més el 10% 
d’IVA que ascendeix a 600,00 euros. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 338/22606 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
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Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en l’aprovisionament d’un total 
de 1.000 racions d’estofat de vedella, per al dia 19 d’agost de 2017,  per un import  
6.000,00 €, IVA exclòs, més 600,00 € corresponent al 10% d’IVA, a favor de Jordi 
Curto Chiconia, segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. 
d’entrada núm.2017/569. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 6.600,00 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 338/22606. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
11è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CONTR ACTE PER 
ESPECTACLE TAURÍ. (FESTA MAJOR). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2017  la Regidoria de 
Festes ha previst  pel dia 12 d’agost la realització  d’espectacles taurins amb bous i 
vaques pertanyents a la Ganadería de Marqués de Saka. 
 
Atès el pressupost presentat en data 20 de març de 2017, reg. d’entrada 2017/570, per 
part de la ramaderia esmentada per a la realització dels espectacles assenyalats 
anteriorment, el qual ascendeix a un import de 3.000,00 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria  338/22606 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques  de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en espectacles taurins a 
càrrec de la Ganadería Marqués de Saka  pel dia 12 d’agost de 2017, per un import  
3.000,00 €, IVA exclòs, més 630,00 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de la 
mercantil esmentada segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb 
reg. d’entrada núm.2017/570. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 3.630,00 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 338/22606. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
12è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA  D’OBRES 
MENORS. EXP. 2017/15. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 9 de març de 2017 amb 
Registre general d'Entrada 2017/482: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 

LIQUID
ACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2017/15 I. B. A. C/Sant 
Genís  

Revestiment de 
façana 

59,20 € 150,00€ 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels 
serveis tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 
06/04/2017, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
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Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a I. B. A. la llicència necessària per a efectuar les obres de 
revestiment de façana al C/Sant Genís, 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 59,20€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

1.200,00 x 3,60 % 
43,20 € 

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

1.200,00 x  1,20 % 
14,40€ (*)  
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(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5) 

 16,00 € 

TOTAL  59,20 €  
 
SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la 
llicència que s’atorga:  
 

 FIANCES     

 Descripció % PEM € Quota a 
pagar 

 

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

 

  

 

  

  

 Residus dificultat preveure volum residus 0,15 1.200,00 1,80 €  

 Total Residus   1,80 €  

 Import mínim   150,00€  

 Total fi ança residus a dipositar    150,00€ 

 

 

      

 
SETÈ.- Atorgar a la Sra. I. B. A. una ajuda per import de 59,20€ en virtut de les bases 
aprovades per la Junta de Govern Local celebrada en data 15 de febrer de 2017 i 
publicades en el BOPT Nº 66 de 04/04/2017. Per poder beneficiar-se d’aquest ajut és 
necessari que l’interessat aporti la següent documentació: 
 
-Fotografia del cartell de beneficiari. 
-Declaració per part del beneficiari sobre finalització de les obres. 
 
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
13è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2017/60. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 27 de març de 2017 amb Registre 
d’entrada núm. 2017/650 per M. T. M. LL. on comunica les obres consistents en 
formigonar paviment per a fer la base d’una piscina inflable ubicada a la Raval de Sant 
Ramon, bústia 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 07/04/2017, 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. T. M .LL. on comunica les obres consistents en formigonar 
paviment per a fer la base d’una piscina inflable ubicada a la Raval de Sant Ramon, 
bústia  de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el 
següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“ 
Expedient:     60/2017    
R.G.E.:   650/2017 
Assumpte:  Llicència d'obres menors per a formigonar paviment per a fer la 
base d’una piscina inflable 
Sol·licitant:   M. T. M. LL. 
Emplaçament:   Raval de Sant Ramon, bústia  
 
En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors sol·licitada pel Sra. M. T. M. LL., 
en Jordi Gas Forès, en la seva qualitat d’ Arquitecte Tècnic Municipal de l’Ajuntament 
de l’Aldea, emet el següent Informe : 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 29 de març de 2017 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 , 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 
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pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. Les obres 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 4 Zona de cases 
Urbanes .  
 

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  i consistents en formigonar paviment per a fer la base d’una piscina 
inflable, 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 200,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

200,00 x 3,60 % 7,20 € 

TOTAL  7,20 € 
 

4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 
Segueix data i signatura”. 
 
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. 
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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 7,20€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

200,00 x 3,60 % 7,20 € 

TOTAL  7,20 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
14è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA  D’OBRES 
MENORS. EXP. 2017/67. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 29 de març de 2017 amb 
Registre general d'Entrada 2017/689: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2017/67    FRAGADIS 
SL 

Av. Catalunya, 
296-298 

Ampliació 
de 
supermercat 

2.918,53 € 537,79  € 

 
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 
04/04/2017, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
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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. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a FRAGADIS SL la llicència necessària per a efectuar les obres 
d’ampliació de supermercat a l’Avinguda Catalunya, 296-298 de l’Aldea, promogut per 
FRAGADIS SL 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 2.918,53€ amb el següent desglossament: 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 60.802,78 x 3,60 % 2.188,90 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 60.802,78 x 1,20 % 729,63 €  



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   18 

de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5)  16,00 € 

TOTAL  2.918,53 € 
 
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 d’enderroc en rehabilitació 35,68 11€/Tona 392,48 €  
 Residus de construcció/rehabilitació 13,21 11€/Tona 145,31 €  
 Total Residus   537,79 €  
 Import mínim   150,00€  
 Total fiança residus a dipositar    537,79  €  

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

 
• Haurà d’aportar abans de l’inici de les obres Full de designació de 

coordinador de seguretat en fase d’execució signat i visat per l’Enginyer 
Industrial. 

 
Sense aquests requisits el tècnic que subscriu entén que la llicència no  podrà 
considerar-se com a executiva . 

 
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
15è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 2017/92. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 22 de febrer de 2017 amb 
Registre d’entrada núm. 2017/360 per G. S. G. on comunica les obres consistents en 
reformar i reparar tanca exterior ubicada al C/Sebastià Joan Arbó, 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 07/04/2017, 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. S. G. on comunica les obres consistents en reformar i reparar 
tanca exterior ubicada al C/Sebastià Joan Arbó, de l’Aldea i comunicar que per part 
dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la 
seva petició: 
“ 
Assumpte:   Reformar-reparar tanca exterior. 
Expedient:   92/2017    
Sol·licitant:    G. S. G. 
R.G.E.:   360/2017 
Emplaçament:   C/ Sebastià Joan Arbó,  
 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 02 de març de 2017 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 , 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 Extensiva .  
 

• Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
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Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme al  i consistents en reformar-reparar tanca exterior, 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. 
 

• 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 370,00 €. 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

370,00 x 3,60 % 13,32 € 

TOTAL  13,32 € (*) 
 
(*)Es donen els requisits de les bases al respecte per als tancaments dels solars 
urbans regulats per Ordenança publicada al BOP número 66 de 04/04/2017. 
 
• Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 

 
Segueix data i signatura”. 
 
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 13,32€ 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) 

370,00 x 3,60 % 13,32 € 

TOTAL  13,32 €  
 
CINQUÈ.- Atorgar a la Sra. G. S. G. una ajuda per import de 13,32€ en virtut de les 
bases aprovades per la Junta de Govern Local celebrada en data 15 de febrer de 
2017 i publicades en el BOPT Nº 66 de 04/04/2017. Per poder beneficiar-se d’aquest 
ajut és necessari que l’interessat aporti la següent documentació: 
 
-Fotografia del cartell de beneficiari. 
-Declaració per part del beneficiari sobre finalització de les obres. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
16è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS PREUS P ÚBLICS  DELS 
ESTANDS DE LA FIRA DE L’ARRÒS I DEL COMERÇ 2017. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en del dia 21 al 23 d’abril de 2017 es celebrarà la Fira de l’Arròs i Comerç 
2017 al municipi. 
 
Atès que les empreses i comerços utilitzaran els estands instal·lats al recinte de fires 
proporcionats per l’Ajuntament de L’Aldea. 
 
Atès que les empreses i comerços han de pagar la taxa corresponent per l’ús dels 
estands. 
 
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.- Aprovar els següents preus públics pel muntatge i utilització d’estands de la Fira de 
l’Arròs i Comerç 2017, organitzada per l’Ajuntament de l’Aldea, als efectes d’allò previst 
a l’art. 44 del RDL 2/2004 de 5 de març: 
 

- Preu d’un estand de 3x4m.: 150 euros. 
- Aplicar un descompte del 66,67% a les empreses i comerços de l’Aldea. 
- Aplicar un descompte del 73,34% a les empreses i comerços membres 

l’associació de comerç de l’Aldea. 
 

2.- Els descomptes anteriors no tindran caràcter acumulatiu. 
 
3.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció així com als serveis 
municipals encarregats de les gestions administratives de l’organització de la Fira. 
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4.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que 
celebri. 
 
5.- Publicar aquest acord en el BOP de Tarragona.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
17è.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ NÚM. 3/2017 DE PLUSVÀ LUES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la relació 3/2017 de liquidacions practicades en relació a l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta d’un 
total de 4 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
8632704BF9183B0020LX-2013-1691 transmetent M. M. E., import de 60.80 € i es 
tanca amb la clau 43-184-352-9437101BF9193E0013KE-2013-1694 transmetent 
Unnim Banc Sau,  import de 69,17 €   i amb un import total les 4 plusvàlues de  737,77 
€. 
 
Ates els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora 
de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona 
referent a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 
18 de juliol de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar la relació 3/2017 de liquidacions practicades en relació a l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta d’un 
total de 4 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
8632704BF9183B0020LX-2013-1691 transmetent M. M. E., import de 60.80 € i es 
tanca amb la clau 43-184-352-9437101BF9193E0013KE-2013-1694 transmetent 
Unnim Banc Sau,  import de 69,17 €   i amb un import total les 4 plusvàlues de  737,77 
€. 
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2.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 
 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 20:30 hores d el dia 12 d’abril de 2017, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 23 p àgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  


