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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 15/22 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 5 D’AGOST 
DE 2022. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  5 d’agost de 2022 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 5 d’agost de 2022, es reuneixen a la Sala 
de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en els 
termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, que 
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretària Accidental 
Roser Noche Casanova 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 15 DE 
JULIOL DE 2022. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular 
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de juliol de 2022 
que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per 
unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme  
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: M. A. C. (NÚM. EXP. 2022/1173) 
 
Vist que M. A. C., amb Registre General d’Entrada 2022/3121, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en col·locació de 43m2 de gres al carrer Joan Carles I, XX 
(Ref. Cad.: 8231608BF9183A0001LM) d’aquest municipi. 
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Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 21 de juny de 2022 per l’Arquitecte del Consell 
Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, els 
actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per M. A. C., consistents en col·locació de 43 m2 de gres al carrer Joan 
Carles I, XX (Ref. Cad.: 8231608BF9183A0001LM) i comunicar que per part dels serveis 
tècnics municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA D’OBRES                               
Assumpte:   Col·locació de 43 m2 de gres. 
Expedient:   2022/1173 
Sol·licitant:    M. A. C. 
R.G.E.:  2022/3121 
Emplaçament: Carrer Joan Carles I, XX 
Ref. Cadastral: 8231608BF9183A0001LM 
 
Núria Forcadell Garcia, Arquitecta Tècnica Municipal accidental de l’Ajuntament de 
l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia 
de data 21 de juliol de 2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1 Descripció de la petició 
Col·locació de 43 m2 de gres. 
   
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres. 
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3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 
 

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

4 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat,  
Zona extensiva Clau 2A . 

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

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

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

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

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

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

3- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà 
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de 
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

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

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

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 316,00 €. 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 316,00 € x 3,60 % 11,38 € 

TOTAL  11,38 € 
 
Núria Forcadell Garcia  
Arquitecta Tècnica Municipal acctal.” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 11,38 € amb el següent 
desglossament: 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 316,00 € x 3,60 % 11,38 € 

TOTAL  11,38 € 
 
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. INTERESSADA: M. T. P. (NÚM. EXP. 2022/1179)  
 
Vist que M. T. P., amb Registre General d’Entrada 2022/3103, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en reforma de la cuina de l’immoble ubicat al carrer 
Vilafranca, X, X – 1a (Ref. Cad.: 9437101BF9193E0016ZY) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 22 de juliol de 2022 pels serveis tècnics municipals, 
els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
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Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per M. T. P., consistents en reforma de la cuina de l’immoble ubicat al carrer 
Vilafranca, 8, 3r – 1a (Ref. Cad.: 9437101BF9193E0016ZY) i comunicar que per part 
dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva 
petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA D’OBRES                               
Assumpte:   Reforma de cuina. 
Expedient:   2022/1179 
Sol·licitant:    M. T. P. 
R.G.E.:  2022/3103 
Emplaçament: Carrer Vilafranca, X 
Ref. Cadastral: 9437101BF9193E0016ZY 
 
Núria Forcadell Garcia, Arquitecta Tècnica Municipal accidental de l’Ajuntament de 
l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia 
de data 21 de juliol de 2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Reformar la cuina.   
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres i pressupost. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i 
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. 
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4 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat,  
Semi Intensiva Clau 1B . 

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

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

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

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

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

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

3- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà 
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de 
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

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

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

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 1.050,00 €. 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.050,00€ x 3,60 % 1.050,00 € 

TOTAL  37,80 € 
 
Núria Forcadell Garcia  
Arquitecta Tècnica Municipal acctal.” 
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SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 24,65 € amb el següent 
desglossament: 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.050,00 € x 3,60 % 37,80 € 

TOTAL  37,80 € 
 
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 SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTE RNET, S.L. (NÚM. 
EXP.: 2022/1143) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 29 de juny de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/2817: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1143 
E- Ports Ample 

de banda i 
internet, S.L. 

Pol. Ind. Catalunya 
Sud, parc. 5 

(7345903BF9174N0000LF) 

Obra 
menor 21,52 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 27 de juliol de 
2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita són conformes 
a la vigent normativa urbanística reguladora. 
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Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a E-Ports ample de banda i internet, S.L. llicència d’obres per a per 
a unir la xarxa de telecomunicacions per fibra òptica de les dues seus de l’empresa 
Plàsticos Castellà, S.A., mitjançant construcció de microrasa  de 160 mm d’amplada i 
2,00m de llargada al Polígon Industrial Catalunya sud, parcel·la 5 (Ref. Cad.: 
7345903BF9174N10000LF) 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 21,52 € 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) 153,20 x 3,60  5,52 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 153,20 x 1,20  1,84 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

21,52 € 

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

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

− Abans d’obrir qualsevol rasa, s’hauran de de posar en contacte amb els 
serveis tècnics municipals per supervisar i/o acord ar el lloc d’aquesta.  

− Els  creuaments s’han de fer perpendiculars a les v ies i totes les rases 
s’hauran de fer a partir de  talls rectes continues  del paviment. 

− Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de local itzar els serveis 
instal·lats i coordinar els treballs amb les respec tives companyies 
afectades. És responsabilitat del promotor garantir  la integritat dels 
mateixos. 

− S’haurà de garantir una separació mínimes obligatòr ies als serveis 
existents. En cas que no es pugui garantir s’execut aran les proteccions 
que preveu la legislació vigent. 

− El promotor garantirà a totes les rases i replens u na compactació  al 95 % 
de pròctor modificat 

− Abans procedir a la reposició de paviment, caldrà a visar als serveis tècnics 
municipals per tal que aquests els indiquin com exe cutar aquestes 
tasques: Pel que fa a la sub base de formigó,  a la  correcta reposició del 
material de les obres d´urbanització i al asfalt.  

− No es podrà utilitzar asfalt en gelat, sinó aglomer at en calent o reg asfàltic, 
segons correspongui. 

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

− Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà 
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de 
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.  

− Previ l’inici de les obres deurà aportar el full de designació de Coordinador de 
Seguretat en fase d’ execució d’ obra. 

− No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit.  
− Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, 

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: F. J. M. F. (NÚM. EXP.: 2022/1 178) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 20 de juliol de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/3162: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1178 F. J. M. F. Pol. X – Parc. XXX 
(43184A008001150000ZW) 

Obra 
menor 144,43 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 3 d’agost de 
2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita són conformes 
a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a F. J. M. F. llicència d’obres per a la instal·lació de tanca de simple 
torsió al Polígon X – Parcel·la XXX (Ref. Cad.: 43184A008001150000ZW) 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 
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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 144,43 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 3.009,00 x 3,60  108,32 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 3.009,00 x 1,20  36,11 €  

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

 16,00 € 

TOTAL  144,43 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
− Les tanques han de complir els condicionants fixats  als articles 142 i 144 de 

les NNSS del Planejament urbanístic de l’Aldea. Han  de ser visualment 
permeables en tota la seva alçada. 

 
Article 144 bis 
Construcció de tanques en sòl no urbanitzable 
La construcció de tanques en sòl no urbanitzable ordinari i sòl no urbanitzable deltaic 
es limita a aquells casos en què sigui imprescindible per raó de l’ús i de les 
circumstàncies del lloc o se’n justifiqui la necessitat per atendre els requeriments 
productius de l’explotació. 
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En la construcció de tanques de separació a finques, parcel·les o camins públics, 
s’han de complir les directrius següents: 
a) Només s’admeten tanques d’obra u opaques en aquelles parcel·les on per motius 
de seguretat, cal garantir la impossibilitat d’accés o de vistes i no hi hagi altres 
fórmules de tancament que puguin garantir-ho, i en tot cas no tindran una alçada 
superior a 2 metres. 
b) En tot cas s’admeten murs de pedra seca d’alçada no superior a 90 centímetres. 
c) Les tanques de caràcter vegetal poden tenir una alçada de fins a 3 metres. En la 
resta de casos l’alçada màxima serà de 2 metres, inclòs el fonament en el cas de 
les tanques metàl·liques. 
d) Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència 
en tota la seva alçada. 
e) Les tanques visualment permeables poden completar-se amb vegetació pròpia 
de l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi. 
f) Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud, 
per bé que poden incorporar diferències per tal de millorar la integració amb l’entorn 
si aquest no és homogeni. 
g) Els materials manufacturats utilitzats en tanques han de tenir colors discrets per 
tal que s’integrin bé en gamma cromàtica del lloc. 
h) Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de 
tanques, aquestes han de permetre el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc. 
i) Les tanques d’obra existents i les permeses en l’apartat a) s’han de tractar amb 
superposicions de vegetació viva per tal de millorar la seva integració al paisatge. 
 
Art. 142.- Vies Rurals. 
3. En el sòl no urbanitzable ordinari i en el sòl no urbanitzable deltaic les tanques 
metàl·liques, marges de pedra seca, murs de formigó, parets, o altres elements 
divisoris de la finca, respectaran les distàncies següents en relació amb els camins 
municipals: 

a) En zona de regadiu o arrossar: 3,5 m de l’eix del camí 
b) En zona de secà o garriga: 3 m de l’eix del camí 

 
− Si la finca llinda amb un camí municipal, abans de l’ inici de les obres serà preceptiu 

que els serveis tècnics municipals marquen el lloc on s’ha de col·locar la tanca. 
− L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat i 

salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

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

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

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

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel 
qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, s’ha de 
portar abans de començar les obres el document d’ac ceptació d’un dipòsit 
signat per un gestor de residus autoritzat.  
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SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: M. C. G. P. (NÚM. EXP. 2022/12 25) 
 
Vist que M. C. G. P., amb Registre General d’Entrada 2022/3248, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en construcció de 30 m2 de paret de bloc en magatzem i 
col·locació de porta d’acer galvanitzat a l’immoble ubicat al carrer del Mig, XX (Ref. Cad.: 
9538511BF9193H0001HZ) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 3 d’agost de 2022 pels serveis tècnics municipals, 
els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per M. C. G. P., consistents en construcció de 30 m2 de paret de bloc en 
magatzem i col·locació de porta d’acer galvanitzat a l’immoble ubicat al carrer del Mig, 
XX (Ref. Cad.: 9538511BF9193H0001HZ) i comunicar que per part dels serveis tècnics 
municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA D’OBRES                               
 
 
R.G.E.:  2022/3248 
Expedient:   2022/1225 
Sol·licitant:    M. C. G. P. 
Assumpte:    Construcció de 30 m2 de paret de bloc en magatzem i porta. 
Emplaçament:   Carrer del Mig, XX 
Ref. Cadastral: 9538511BF9193H0001HZ 
 
 
Núria Forcadell Garcia, Arquitecta Tècnica Municipal accidental a l’Ajuntament de 
l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la 
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legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig i vista la providència 
d’alcaldia de data 29 de juliol de 2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1 Descripció de la petició 
Construcció de 30 m2 de paret de bloc en magatzem i col·locació de porta d’acer 
galvanitzat. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres i pressupost detallat de l’obra a executar. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 

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

4 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat . 
 
5 Fonaments de dret   
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

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

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

2- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  15 

la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

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

4- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà 
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de 
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

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

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix 693,60 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 693,60€ x 3,60 % 24,97 € 

TOTAL  24,97 € 
 
Núria Forcadell Garcia  
Arquitecta Tècnica Municipal acctal. ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 24,97 € amb el següent 
desglossament: 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 693,60 € x 3,60 % 24,97 € 

TOTAL  24,97 € 
 
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.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: J. P. C. (NÚM. EXP. 2022/1227)  
 
Vist que J. P. C., amb Registre General d’Entrada 2022/3297, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en substitució de banyera per plat de dutxa a l’immoble ubicat 
al carrer Roger de Flor, X (Ref. Cad.: 9939207BF9193H0001FZ) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 3 d’agost de 2022 pels serveis tècnics municipals, 
els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per J. P. C., consistents en substitució de banyera per plat de dutxa a 
l’immoble ubicat al carrer Roger de Flor, X (Ref. Cad.: 9939207BF9193H0001FZ) i 
comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de 
conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA D’OBRES                               
 
R.G.E.:  2022/3297 
Expedient:   2022/1227 
Sol·licitant:    J. P. C. 
Assumpte:    Substitució de banyera per plat de dutxa. 
Emplaçament:   Carrer Roger de Flor, X 
Ref. Cadastral: 9939207BF9193H0001FZ 
 
 
Núria Forcadell Garcia, Arquitecta Tècnica Municipal accidental a l’Ajuntament de 
l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig i vista la providència 
d’alcaldia de data 29 de juliol de 2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
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D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1 Descripció de la petició 
Substitució de banyera per plat de dutxa.. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 

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

4 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat . 
 
 
5 Fonaments de dret   
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

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

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

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

3- Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 
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4- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà 
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de 
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

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

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix 800,00 €. 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 800,00€ x 3,60 % 28,80 € 

TOTAL  28,80 € 
 
Núria Forcadell Garcia  
Arquitecta Tècnica Municipal acctal.   
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 28,80 € amb el següent 
desglossament: 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 800,00 € x 3,60 % 28,80 € 

TOTAL  28,80 € 
 
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. 
 
2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: E. R. C. (NÚM. EXP. 2022/1238) 
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Vist que E. R. C., amb Registre General d’Entrada 2022/3310, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en arrencar 15m2 de manises existents, enguixar i canviar de 
mobiliari a l’immoble ubicat a l’Avinguda Catalunya XXX (Ref. Cad.: 
9337703BF9193E0005JZ) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 3 d’agost de 2022 pels serveis tècnics municipals, 
els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per E. R. C., consistents en arrencar 15m2 de manises existents, enguixar i 
canviar mobiliari a l’immoble ubicat a l’Avinguda Catalunya XXX (Ref. Cad.: 
9337703BF9193E0005JZ) i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha 
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA D’OBRES                          
 
 
R.G.E.:  2022/3310 
Expedient:   2022/1238 
Sol·licitant:    E. R. C. 
Assumpte:    Arrencada de manises existents, enguixar i canviar mobiliari. 
Emplaçament:   Av. Catalunya, XXX 
Ref. Cadastral: 9337703BF9193E0005JZ 
 
 
Núria Forcadell Garcia, Arquitecta Tècnica Municipal accidental a l’Ajuntament de 
l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig i vista la providència 
d’alcaldia de data 29 de juliol de 2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
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governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1 Descripció de la petició 
Arrencar 15 m2 de manises existents, enguixar i canviar mobiliari. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 

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

4 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat . 
 
5 Fonaments de dret   
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

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

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

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

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

4- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà 
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de 
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 
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5- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix 3.500,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 3.500,00€ x 3,60 % 126,00 € 

TOTAL  126,00 € 
 
Núria Forcadell Garcia  
Arquitecta Tècnica Municipal acctal. ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 126,00 € amb el 
següent desglossament: 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 3.500,00 € x 3,60 % 126,00 € 

TOTAL  126,00 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: L. B. F. (NÚM. EXP.: 2022/1169 ) 
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Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 19 de juliol de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/3137, i la documentació complementària aportada en data 
27 de juliol de 2022, amb Registre d’entrada 2022/3279: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1169 L. B. F. Pol. X – Parc. XXX 
(43184A003001380000ZA) 

Obra 
menor 56,20 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 3 d’agost de 
2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita són conformes 
a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a L. B. F. llicència d’obres per a la instal·lació fotovoltaica per a 
autoconsum al Pol. X – Parc. XXX (Ref. Cad.: 43184A003001380000ZA) de l’Aldea amb 
estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
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interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 56,20 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 3.602,73 x 3,60  129,70 € 

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

129,70 x 90% - 116,73 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 3.602,73 x 1,20  43,23 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

56,20 € 

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

− Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà 
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de 
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

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

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

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

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.   

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents. 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.9.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA COMUNICACIÓ D’ALT A D’HABITATGE 
D’ÚS TURÍSTIC. INTERESSADA: M. J. V. G. (NÚM. EXP.:  2022/1044) 
 
En data 21 de juny de 2022, per mitjà del registre d’entrada número 2022/2710 – 
2022/2711 – 2022/2712, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya dona trasllat de la comunicació d’alta d’un d’habitatge d’ús turístic de 
l’edificació titularitat de M. J. V. G.. 
 
En data 23 de juny de 2022, mitjançant Registre General de Sortida 2022/1670, es 
requereix a la titular de l’immoble que identifiqui correctament la finca on s’ubica 
l’immoble, la referència cadastral de la mateixa i el número de cèdula d’habitabilitat. 
 
Mitjançant Registre General d’Entrada 2022/3386, de data 2 d’agost de 2022, la 
interessada ha aportat la documentació requerida per a l’alta d’habitatge d’ús turístic de 
l’immoble ubicat al polígon XX – parcel·la XXX (Ref. Cadastral: 
002100700CF01C0001QL), amb cèdula d’habitabilitat CHE00127822001. 
 
Vist que l’informe tècnic de data 4 d’agost de 2022 és favorable. 
 
Vist l’informe de la Secretària-interventora accidental sobre la legislació aplicable a la 
l’alta d’habitatges d’ús turístic. 
 
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 
2019/216 de data 18 de juny de 2020. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Donar-se per assabentada de la comunicació d’alta d’un d’habitatge d’ús 
turístic de l’edificació situada al Pol. XX – Parc. XXX (Ref. Cadastral: 
002100700CF01C0001QL), amb cèdula d’habitabilitat CHE00127822001 d’aquest 
municipi, titularitat de Maria José Vidiella Gilabert. 
 
SEGON. Procedir per part d’aquest Ajuntament a la tramitació de l’alta de l’HUT al 
registre de Turisme de Catalunya. 
 
TERCER. Informar a la sol·licitant que l’adquisició de la titularitat d’un HUT resta 
sotmesa a les següents obligacions: 
 
• Caldrà informar a la sol·licitant de les obligacions que ha d’assumir en el moment de 

l’alta al Registre de Turisme de Catalunya i que són les següents: 
− Els habitatges no poden ser ocupats amb més places de les indicades a la cèdula 

d'habitabilitat i, en qualsevol cas, la seva capacitat màxima no pot excedir de 15 
places. 

− Els habitatges han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i dels estris 
necessaris per ser ocupats immediatament, amb la finalitat de prestar un servei 
d'allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, i tot en 
perfecte estat d'higiene. 
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− El propietari o propietària de l'habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de 
facilitar a les persones usuàries i als veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera 
immediata consultes i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic. 

− El propietari o la propietària, o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un 
servei d'assistència i manteniment de l'habitatge. 

− El propietari o la propietària de l'habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha 
de lliurar a les persones usuàries un document que reculli les normes de convivència 
acordades per la comunitat de propietaris on s'integra l'habitatge, si n'hi ha. Aquest 
document ha d'estar redactat, com a mínim, en els idiomes següents: català, 
castellà, anglès i francès. 

− En cas que la persona usuària d'un habitatge d'ús turístic atempti contra les regles 
bàsiques de la convivència o incompleixi ordenances municipals dictades a aquest 
efecte, la persona titular de la propietat, o la persona gestora de l'habitatge d'ús 
turístic, ha de requerir a la persona cessionària que abandoni l'habitatge 
immediatament. 

− Els habitatges d'ús turístic han d'exhibir en un lloc visible i fàcilment localitzable per 
a les persones usuàries la comunicació del NIRTC, la seva capacitat màxima i el 
telèfon del servei d'assistència i manteniment. Aquells que encara no disposin del 
NIRTC, transitòriament, han de suplir-ne l'exhibició amb la comunicació del número 
provisional al qual es fa referència a l'article 121-1.2 del Decret de turisme de 
Catalunya. 

 
QUART. Aprovar la liquidació prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la 
taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en 
les activitats i instal·lacions d’aquest municipi per un import total de 100,00 €. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat de l’acord al 
Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya i a als serveis d’Intervenció 
municipals.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.10.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS. INTERESSAT: J. T. B. (NÚM. EXP. 202 2/1226) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per J. T. B. en data 14 de juliol de 
2022 amb Registre general d’entrada núm. 2022/3287: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1226 J. T. B. 

C/ Sant Ramon, XX – 
C/ Ventureta, XX 

(8438515BF9193H0001FZ 
9438507BF9193H0001GZ) 

Major 821,20 € 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
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Considerant que, d'acord amb l’informe del Tècnic municipal de data 4 d’agost de 2022, 
els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la 
vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019, de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Concedir a J. T. B. la llicència d’obres majors per al cobriment de pati existent 
amb façana al C/ Sant Ramon, XX i C/ Ventureta, XX (Ref. Cadastral: 
8438515BF9193H0001FZ – 9438507BF9193H0001GZ), 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 821,20 € amb el següent desglossament: 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 14.200,00 x 3,60 % 511,20 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 14.200,00 x 1,20 % 170,40 € (*) 

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5)  310,00 € 

TOTAL  821,20 € 

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

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

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

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

4- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà 
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de 
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

5- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat 

6- Els terminis per l’execució de les obres, a efectes de la vigència o extinció per 
caducitat de la llicència corresponent, seran d’un any per començar-les i tres 
anys per acabar-les. En el ambdós supòsits els terminis s’han de comptar des 
de la data de notificació al peticionari de l’atorgament de la llicència. 
S’estableix la possibilitat d’una pròrroga d’ambdós terminis (de començament i 
acabament de les obres), per la meitat de la seva durada respectivament, 
sempre amb la prèvia petició per part del sol·licitant de la llicència abans dels 
venciments del terminis assenyalats. 
 

SETÈ. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d’intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DE LES DAD ES OBRANTS AL 
PADRÓ PEL SERVEI DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTI RIS LOCALS, 
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER 
LOCAL (EXP. 2022/1233). 
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Vista la documentació aportada per la Sra. J. C. C. de data 4 d’abril de 2022 Registre 
General d’Entrada núm. 2022/1416, comunicant que el nínxol núm. X de la fila X secció 
X, que consta inscrit a nom del difunt Sr. D. C. G., ha d’anar al seu nom. 
 
Vist que el Sr. J. G. C. C., mitjançant Registre General d’Entrada núm. 2022/1417 
renuncia a la titularitat del nínxol núm. X de la fila X secció X, a favor de la Sra. J. C. C.  
 
D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Expedir el títol de propietat del nínxol núm. X de la fila X secció X, a favor de la 
Sra. J. C. C.  
 
Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons, a nom de la Sra.  J. C. C. 
 
Tercer.  Inscriure el títol que acredita la concessió en el Llibre Registre del cementiri. 
 
Quart.  Aprovar la liquidació de la taxa prevista en l'Ordenança fiscal núm. 12 reguladora 
de la taxa per prestació de serveis en el cementiri municipal en el seu article 6.1 Quota 
tributària – nínxol núm. X de la fila X secció X import 68,88€ i en concepte de canvi de 
titularitat de l’esmentat nínxol. 
 
Cinquè. Donar trasllat del present als interessats i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA TERCERA I ÚLTIMA 
CERTIFICACIÓ D’OBRES REFERENT A LES OBRES “ACTUACIÓ  A UN PUNT 
D’ACCÉS AL MUNICIPI PER FACILITAR LA MOBILITAT SOST ENIBLE I 
L’EVACUACIÓ DE L’AIGUA DE PLUJA” (NÚM. EXP.: 2021/1 122) 
 
Vist que en data 6 d’agost de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament 
el projecte d’obres “Actuació a un punt d’accés al municipi  per facilitar la mobilitat 
sostenible i l’evacuació de l’aigua de pluja”, redactat per l’enginyer de camins, canals i 
ports, Sr. Ramon Carles Bertomeu, i l’Enginyera tècnica d’Obres Públiques, Sra. Cristina 
Cruz Segovia, amb un pressupost d’execució d’obres de 105.235,39 €  i 22.099,43 d’IVA 
(Total: 127.334,82 €). 
 
Vist que en data 11 d’octubre de 2021, l’Alcalde – President de la Corporació va dictar 
Decret d’Alcaldia 374 mitjançant el qual es van adjudicar l’execució de les obres 
previstes al projecte abans esmentat a l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A. per 
un import de de 94.480,00 € i 19.840,80 € d’IVA (Total: 114.320,80 €), mitjançant 
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procediment obert simplificat, amb tramitació ordinària, mitjançant criteris d’adjudicació 
de caràcter automàtic. 
 
En data 31 de març de 2022, mitjançant Decret d’Alcaldia 2022/118, es va aprovar 
primera certificació de les obres per un import de 76.188,05 € (IVA inclòs). 
 
En data 17 de juny de 2022, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar 
la segona certificació de les obres per un import de 38.132,35 €. 
 
Vist que en data 20 de juliol de 2022, l’empresa contractista TECNOLOGIA DE FIRMES, 
S.A., mitjançant Registre General d’Entrada 2022/3164, ha aportat tercera i última 
certificació per a la liquidació de les obres per un import de 10.465,36 € (IVA inclòs), 
signada pel tècnic director de l’obra, degudament nomenat mitjançant acord de Junta de 
Govern Local de data 19 de novembre de 2021. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la tercera i última certificació d’obres presentada per la mercantil 
TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A., en relació a les obres “Actuació a un punt d’accés al 
municipi  per facilitar la mobilitat sostenible i l’evacuació de l’aigua de pluja”, per un 
import de 10.465,36 € (IVA inclòs). 
 
SEGON.- Donar trasllat de l’acord a la part interessada i als serveis municipals adients 
als efectes oportuns. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA DEVOLUCIÓ DE  LA TAXA DEL 
CURS DE PISCINA. NÚM. EXP.: 2022/1250.  
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. V. Q. S. amb número de RE 2022/2945 de data 
6 de juliol de 2022 en la qual demana la devolució del preu del curs de piscina 2022 del 
seu fill. 
 
Atès que per motius d’incompatibilitat amb l’horari assignat per al curs de piscina del seu 
fill J. B. Q. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret 
núm. 2022/216 de 18 de juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD, 
 
1r.- Efectuar la devolució del preu del curs de piscina 2022 a la Sra. V. Q. S. per import 
de 60 €. 
 
2n.- Notificar l’acord a la peticionària i al departament d’intervenció, als efectes oportuns. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA DEVOLUCIÓ DE  LA TAXA DEL 
CURS DE PISCINA. NÚM. EXP.: 2022/1259.  
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. N. B. V. amb número de RE 2022/3027 de data 
11 de juliol de 2022 en la qual demana la devolució del preu del curs de piscina 2022 
del seu fill. 
 
Atès que per motius personals ha de donar de baixa del curs de piscina del seu fill B. B. 
B.. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret 
núm. 2022/216 de 18 de juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD, 
 
1r.- Efectuar la devolució del preu del curs de piscina 2022 a la Sra. N. B. V. per import 
de 60 €. 
 
2n.- Notificar l’acord a la peticionària i al departament d’intervenció, als efectes oportuns. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DE 
LLOGUER DE MOBILIARI PER A FESTES MAJORS. NÚM. EXP. : 2022/1262. 
 
Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el lloguer de mobiliari taules, cadires, sillons i 
altres per als actes de les Festes Majors 2022. 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil XIRIPARC SOCIEDAD 
LIMITADA registrat en data 26 de juliol de 2022 amb núm. RE 2022/3263. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de subministraments, vist que no s'han vulnerat les 
regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit 
contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les 
següents condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
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- Codi CPV: 39151000-5 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 8.622,00 €, i 1.810,62 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 10.432,62 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 8.622,00 €, pressupost net, i 1.810,62 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022-1-338-20301 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DE 
LLOGUER D’INFRAESTRUCTURES PER ALS ACTES DE LES FES TES MAJORS 
2022. NÚM. EXP.: 2022/1263. 
 
Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el lloguer d’infraestructures per als actes de les 
Festes Majors 2022. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil XIRIPARC SOCIEDAD 
LIMITADA registrat en data 26 de juliol de 2022 amb núm. RE 2022/3263. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
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- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de subministraments, vist que no s'han vulnerat les 
regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit 
contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les 
següents condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 45223800-4 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 11.890,00 €, i 2.496,90 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 14.386,90 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 11.890,00 €, pressupost net, i 2.496,90 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/338/20301 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR PE 
L'ACTUACIÓ DE L'ORQUESTRA "THE WELCOME BAND" DINTRE  DELS ACTES 
DE LES FESTES MAJORS. NÚM. EXP.: 2022/1251.  
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Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar l’actuació de l’orquestra “The Welcome Band” 
per al dia 13 d’agost de 2022 dintre dels actes de les Festes Majors 2022. 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil GRUPO MAESTRAT, 
CARPAS, ESPECTÁCULOS Y EVENTOS SL registrat en data 13 de juliol de 2022 amb 
núm. RE 2022/3078. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 92312100-2 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 10.500,00 €, i 2.205,00 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 12.705,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 10.500,00 €, pressupost net, i 2.205,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/338/22608 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
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QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.8.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR PER A 
L'ACTUACIÓ DE L'ORQUESTRA "CENTAURO" DINTRE ELS ACT ES DE FESTES 
MAJORS. NÚM. EXP.: 2022/1276.  
 
Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar l’actuació de l’orquestra “Centauro” per al dia 
14 d’agost de 2022 dintre dels actes de les Festes Majors 2022. 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil GRUPO MAESTRAT, 
CARPAS, ESPECTÁCULOS Y EVENTOS SL registrat en data 2 d’agost de 2022 amb 
núm. RE 2022/3395. 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 92312100-2 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 8.800 €, i 1.848 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
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- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 10.648,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 8.800,00 €, pressupost net, i 1.848,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/338/22608 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.9.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADEQUACIÓ DELS HOR ARIS I SERVEIS 
COMPLEMENTARIS DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL (NÚM.  EXP.: 2022/1274) 
 
Atès que en data 9 de juliol de 2021 per acord de Junta de Govern Local es va adjudicar 
el contracte administratiu “Concessió de serveis per a la Llar d’Infants municipal” a 
l’empresa RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA, S.L., el qual es va formalitzar en 
data 13 de juliol de 2021 i vist els plec de clàusules administratives particulars i el plec 
de prescripcions tècniques que van regir l’expedient de contractació. 
 
Atès que la Disposició Addicional dissetena de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, estableix el finançament 
de les escoles bressol i llars d’infants municipals per cobrir la part del cost del servei 
d’escolarització que satisfan les famílies. Es concret, determina el finançament a càrrec 
del departament competent en matèria d’educació de la part del cost del servei 
d’escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar corresponent al tercer curs 
del primer cicle d’educació infantil, I2 (abans P2), en les escoles bressol i llars d’infants 
municipals s’estableix un mòdul fix de 1.600,00 € per plaça i any per als cursos escolars 
2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026. 
 
Aquesta mateixa disposició estableix que el finançament es reconeix a tots els 
ajuntament de Catalunya titulars d’escoles bressols i llars d’infants i, qui hauran de 
facilitar la coresponsabilitat del finançament. 
 
L’Acord, GOV/129/2022, de 21 de juny, de consolidació del finançament del tercer curs 
del primer cicle d’educació infantil i d’impuls del finançament dels cursos primer i segon 
del primer cicle d’educació infantil, garanteix la gratuïtat de la quota d’escolarització del 
curs I2, que abonen les famílies, mitjançant el finançament per part de la Generalitat de 
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la quantia que satisfan per aquest concepte, en les llars d’infants de titularitat de la 
Generalitat, i de la mateixa manera també contempla que aquest finançament ho serà 
mitjançant un mòdul fix de 1.600,00 € per plaça ocupada i any. 
 
Per altra banda, el Reial Decret 95/2022 incorpora l’ordenació i els principis pedagògics 
en relació a l’educació infantil, i en concret, a l’article 11 s’estableix el següent: 
 
1. L’horari a l’etapa d’Educació Infantil s’entendrà com la distribució de seqüències 
temporals de les activitats que es realitzen en diferents dies de la setmana, tenint en 
compte que tots els moments de la jornada tenen caràcter educatiu. 
2. L’horari escolar s'organitzarà des d’una variant globalitzadora i inclourà propostes 
d’aprenentatge que permetin alternar diferents tipus i ritmes d’activitat amb períodes de 
descans en funció de les necessitats de l’alumnat. 
 
A la vista de l’exposat, RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA, S.L. ha sol·licitat, 
mitjançant Registre General d'Entrada 2022/3149, el següent: 
 

− Modificació de l’horari del curs Infantil 2 (I2), ocasionada per l’adaptació de les 
directrius establertes pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. I adequació de l’horari del curs Infantil 0 i 1 a les clàusules tècniques 
del plec administratiu. Essent que, l’horari per a Infantil 0, 1 i 2 serà el següent: 
 

 Acollida matí 1: 8.00h a 9.00h 
 Acollida matí 2: 8.30h a 9.00h 
 Matí: 9.00h a 13.00h 
 Menjador: 13.00h a 15.00h 
 Tarda: 15.00h a 17.00h 
 Acollida tarda 1: 17.00h a 18.00h 
 Acollida tarda 2: 18.00h a 19.00h 

 
− L’aprovació dels serveis complementaris i de les tarifes corresponents en els 

termes que consten a l’expedient, d’acord amb el següent: 
 

SERVEIS HORARI TARIFA 2022-2023 

Servei educatiu (I0 i I1) 9.00h a 13.00h i de 
15.00 a 17.00h 166,00 € 

Acollida matinal 1 8.00h a 9.00h 30,00 € 
Acollida matinal 2 8.30h a 9.00h 15,50 € 
Acollida migdia 13.00h a 13.30h 15,50 € 
Menjador càtering 13.00 a 15.00h 134,00 € 
Menjador carmanyola 13.00 a 15.00h 90,50 € 
Càtering pack ticket 11 - 74,50 € 
Acollida tarda 1 17.00h a 18.00h 29,80 € 
Acollida tarda 2 18.00h a 19.00h 29,80 € 
Acollida esporàdica - 3,75 € 
Menjador esporàdic càtering - 8,20 € 
Menjador esporàdic carmanyola - 5,35 € 
Matrícula anual - 135,00 € 
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− El finançament de la gratuïtat d’ Infantil 2 per al curs 2022-2023, en aplicació del 
que disposa la Generalitat en l’Acord GOV/129/2022 de consolidació del 
finançament del 3er curs del primer cicle d’educació infantil. De manera que la 
part que correspon a les 6h d’escolarització que finança el Govern de la 
Generalitat, ens sigui abonat mitjançant el mòdul de 1.600.-€ per plaça ocupada, 
tal com estableix la Disposició Addicional 17ena de la Llei 2/2021, de 29 de 
desembre. I que siguin practicats els avançaments del finançament, tal i com 
s’indica a la normativa de la Generalitat, de la següent manera: 
 

 Juny del 2022: s’avançarà un 30% per a finançar el primer quadrimestre 
del curs. L’import d’aquesta transferència es calcularà a partir de les 
dades de l’autorització a I2 del curs 2021-2022 registrades al Registre de 
centres 

 Al gener de 2023: S’avançarà el 60% per finançar el segon i tercer 
quadrimestre del curs. L’import d’aquesta transferència es calcularà a 
partir de dades de la matrícula d’I2 del curs 2022-2023 registrades al 
Registre d’alumnes de Catalunya (RALC) 

 Al setembre de 2023: es practicarà la regularització del 10% restant (si 
les places ocupades han estat inferiors a les estimades inicialment, 
l’ajuntament retornarà l’import que el departament va ingressar en excés; 
si per contra, les places ocupades han estat superiors a les estimades, 
serà el Departament d'Educació qui transferirà la diferència a 
l’ajuntament) 
 

− L’aprovació dels preus del casal d’estiu i que es refereixen als serveis i a les 
tarifes indicades al document que s’adjunta com a Annex 1 a la seva petició i que 
consta incorporat a l’expedient, d’acord amb el següent: 

 
CURSOS I0 I I1  
SERVEI CASAL D’ESTIU  TARIFA 2022-2023 (AGOST) 
Acollida matí 30 minuts 7,50 € 
Acollida matí 60 minuts 9,50 € 
Casal matí 1 setmana 59,00 € 
Casal matí 2 setmanes 112,00 € 
Menjador amb carmanyola 55,00 € 

 
CURS I2  
SERVEI CASAL D’ESTIU  TARIFA 2022-2023 (JULIOL)  
Acollida matí (1h) mes sencer 29,80 € 
Acollida matí (30 minuts) mes sencer 15,50 € 
Servei escolar 166,00 € 
Menjador amb carmanyola 90,00 € 
Ticket esporàdic 5,35 € 
Acollida esporàdic 3,35 € 

 
CURS I2  
SERVEI CASAL D’ESTIU  TARIFA 2022-2023 (AGOST) 
Acollida matí (1h) 1 setmana 7,50 € 
Acollida matí (30 minuts) 1 setmana 9,50 € 
Casal matí 1 setmana 59,00 € 
Casal matí 2 setmanes 112,00 € 
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Menjador amb carmanyola 55,00 € 
 

Atès el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Atès el que disposen el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques del contracte “Concessió de serveis per a la Llar d’Infants 
municipal”, els quals tenen la consideració de documents de caràcter contractual. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord de 
data 27 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent ACORD, 
 
Primer.  Aprovar la modificació de l’horari del curs Infantil 2 (I2), ocasionada per 
l’adaptació de les directrius establertes pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. I adequació de l’horari del curs Infantil 0 i 1 a les clàusules tècniques del plec 
administratiu d’acord amb el que consta a l’expedient. 
 
Segon. Aprovar els serveis complementaris i de les tarifes corresponents en els termes 
que consten a l’expedient. 
 
Tercer.  Aprovar el finançament de la gratuïtat d’ Infantil 2 per al curs 2022-2023, en 
aplicació del que disposa la Generalitat en l’Acord GOV/129/2022 de consolidació del 
finançament del 3er curs del primer cicle d’educació infantil. De manera que la part que 
correspon a les 6h d’escolarització que finança el Govern de la Generalitat, ens sigui 
abonat mitjançant el mòdul de 1.600,00 € per plaça ocupada, tal com estableix la 
Disposició Addicional 17ena de la Llei 2/2021, de 29 de desembre. I que siguin practicats 
els avançaments del finançament, tal i com s’indica a la normativa de la Generalitat, en 
els termes que consta a l’expedient. 
 
Quart.  Aprovar els preus del casal d’estiu en els termes que consta a l’expedient. 
 
Cinquè.  Notificar el present acord a la interessada i donar trasllat del present acord als 
serveis municipals oportuns als efectes adients. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.10. PROPOSTA D’ACORD CESSIÓ DEL NÍNXOL NÚM. 48 3R SECCIÓ 2A, A 
FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE L’ALDEA (EXP. 2022/902). 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M. R. F. T. amb Registre General d’Entrada 
núm. 2022/1527, de data 11 d’abril de 2022, comunicant la seva voluntat de cedir el 
nínxol núm. XX X secció Xa, a favor de l’Ajuntament de l’Aldea, a favor de l’Ajuntament 
de l’Aldea. 
 
Comprovada la documentació aportada, procedeix la cessió a favor de l’Ajuntament de 
l’Aldea. 
 
D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de desembre, General Tributària. 
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Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Acceptar la cessió del nínxol núm. XX Xr secció Xª efectuada per la Sra. M. R. 
F. T., a favor de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Segon.  Donar de baixa l’objecte tributari que consta a nom del Sr. J. F. V., concretament 
el nínxol núm. XX Xr Xa, en concepte de taxa de conservació de cementiri. 
 
Tercer.  Inscriure el títol que acredita la concessió en el Llibre Registre del cementiri a 
nom de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Quart. Donar trasllat del present acord a Base-Gestió d’Ingressos. 
 
Cinquè. Notificar el present a la interessada i donar trasllat del mateix als serveis 
municipals adients, als efectes oportuns. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.11.- PROPOSTA D'ACORD D'AUTORITZACIÓ DE TANCAME NT DEL CARRER 
ESGLÉSIA DURANT LES FESTES MAJORS 2022. NÚM. EXP.: 2022/1280. 
 
Atesa la sol·licitud formulada per A. J. C. en data 28 de juliol de 2022 amb núm. de RE 
2022/3303, que demana autorització per tancar el carrer Església durant els dies 
compresos entre el 10 al fins el 21 d’agost de 2022 amb l’objecte de poder posar una 
terrassa a la via pública a l’alçada del Pub Stocklin. 
 
Vist l’informe favorable efectuat per la Prefectura de la Guàrdia Municipal de data 3 
d’agost de 2022. 
 
RESOLC: 
 
1r.- Autoritzar, sense perjudici de tercers, sota la seva responsabilitat en quan a l’ús de 
la propietat i desenvolupament de l’activitat a dur-hi a terme i sempre que compleixi les 
condicions determinades en l’ordenança aplicable, i les establertes a la normativa 
sectorial d’aplicació, en especial la referent a les assegurances exigibles al Sr. A. M. J. 
C. perquè pugui tancar la via pública. 
 
2n.- L’activitat autoritzada és l’aplicable a la llicència atorgada al Pub Stocklin. 
 
3r.- El Sr. A. J. C. procedirà al tancament del carrer Església el mateix dia 10 d’agost i 
el dia 22 d’agost haurà d’estar habilitat a la circulació de vehicles. 
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4t- Comunicar l’acord al sol·licitant i als serveis adients, als efectes oportuns. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.12.- PROPOSTA D'ACORD D'AUTORITZACIÓ DE TANCAME NT DEL CARRER 
MONTBLANCH DURANT ELS DIES 12 I 13 D'AGOST DE 2022.  NÚM. EXP.: 
2022/1283. 
 
Atesa la sol·licitud formulada per R. F. P. en data 1 d’agost de 2022 amb núm. de RE 
2022/3360, que demana autorització per tancar un tram del carrer Montblanch durant 
les 18:00 hores del dia 12 d’agost de 2022 fins a les 14:00 hores del dia 13 d’agost de 
2022 amb l’objecte de poder posar una terrassa a l’alçada del Restaurant la Vaqueria. 
 
Vist l’informe favorable efectuat per la Prefectura de la Guàrdia Municipal de data 3 
d’agost de 2022. 
 
RESOLC: 
 
1r.- Autoritzar, sense perjudici de tercers, sota la seva responsabilitat en quan a l’ús de 
la propietat i desenvolupament de l’activitat a dur-hi a terme i sempre que compleixi les 
condicions determinades en l’ordenança aplicable, i les establertes a la normativa 
sectorial d’aplicació, en especial la referent a les assegurances exigibles al Sr. R. F. P. 
perquè pugui tancar la via pública. 
 
2n.- L’activitat autoritzada és l’aplicable a la llicència atorgada al Restaurant la Vaqueria. 
 
3r.- El Sr. R. F. P. procedirà al tancament del tram del carrer Montblanch el mateix dia 
12 d’agost i el dia 13 d’agost a partir de les 14:00 hores haurà d’estar habilitat a la 
circulació de vehicles. 
 
4t- Comunicar l’acord al sol·licitant i als serveis adients, als efectes oportuns. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.13.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE AUTORITZACIÓ D'UNA ZONA 
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AL CAR RER SANT 
MAGÍ NÚMERO 5-7. NÚM EXP.: 2022/1269.  
 
Vista la petició presentada en data 21 de juny de 2022 RE 2022/2715 per part del Sr. S. 
M. A. en la que sol·licita la senyalització al carrer Sant Magí núm. X d’una plaça 
d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat.  
 
Vista la documentació aportada per l’interessat. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part de la Guàrdia Municipal 
mitjançant informe de data 28 de juliol de 2022. 
 
Atès allò previst a l’art. 7, Real Decreto Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor y Seguridad 
Vial pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària, pel que fa a les competències municipals en matèria de 
d’ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD: 
 
1.- Accedir a la petició presentada en data 21 de juny de 2022 RE 2022/2715 per part 
del Sr. S. M. A. en la que sol·licita la senyalització al carrer Sant Magí núm. X d’una 
plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat amb placa 
de número de matrícula T-1619-AT. 
 
2.- Per a l'ús de la plaça d'aparcament per a persones amb discapacitat serà necessari 
estar en possessió de la corresponent targeta d'estacionament per a persones amb 
discapacitat. 
 
3.- Notificar a la interessada el present d'acord amb l’establert a l'article 40 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.14.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L ’OFERTA PÚBLICA 
D’OCUPACIÓ PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEM PORAL 
EMPARADA EN LA LLEI 21/2021, DE 28 DE DESEMBRE (NÚM . EXP.: 2022/793) 
 
FETS 
 
Atès que en data 20 de maig de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar l’Oferta 
Pública d’Ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal emparada en la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
en l’ocupació pública. 
 
Atès que aquesta aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’estabilització de 
l’ocupació temporal emparada en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública es va publicar al BOPT 
CVE 2022-04474 i al DOGC núm. 8677. 
 
Atès que el Ple de la Corporació de data 19 de maig de 2022 va aprovar inicialment la 
modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de l’Aldea, modificant el règim 
jurídic de diferents places, entre les quals una plaça d’auxiliar administratiu (grup C/ 
Subgrup C2, Escala Administració general) que va passar de règim laboral a règim 
funcionarial. 
 
Atès que aquesta plaça s’inclou a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’estabilització de 
l’ocupació temporal emparada en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública en règim jurídic laboral. 
 
Vist que transcorregut el termini d’exposició públic de la modificació de la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de l’Aldea, publicada al BOPT CVE 2022-04361, no s’han 
presentat al·legacions al respecte aquesta ha esdevingut aprovada definitivament i, en 
conseqüència, s’ha modificat el règim jurídic de la plaça en qüestió, que ha passat a ser 
funcionarial. 
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FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’art. 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix 
que les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta d'ocupació, ajustant-se 
als criteris fixats en la normativa bàsica estatal. 
 
L’art. 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que les necessitats de 
recursos humans amb assignació pressupostària que hagin de proveir-se mitjançant la 
incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l’oferta pública d’ocupació. 
 
D’acord amb l’art. 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de personal de les entitats locals, constitueix l’oferta pública d’ocupació de cada entitat 
local les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales, 
classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral, que 
corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels 
sistemes reglamentaris.  
 
Els articles anteriors cal posar-los en relació amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, 
de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 
 
L’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, disposa que addicionalment a 
l’establert en els article 19.Ú.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos 
generales de l’Estat per a l’any 2017, i art. 19.Ú.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, s’autoritza una taxa addicional per a 
l’estabilització de l’ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural 
que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o altra forma 
d’organització de recursos humans que estiguin contemplades en les distintes 
Administracions públiques i estiguin dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades 
de forma temporal i ininterrompudament, almenys, en els tres anys anteriors a 31 de 
desembre de 2020.  
 
Sens perjudici del que estableix la disposició transitòria primera, les places afectades 
pels processos d’estabilització previstos en els articles 19.Ú.6 de la Llei 3/2017, de 27 
de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, i 19.Ú.9 de la Llei 6/2018, 
de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, seran incloses dins 
del procés d’estabilització descrit en el paràgraf anterior, sempre que hagessin estat 
incloses en les corresponents ofertes públiques d’ocupació d’estabilització i arribada la 
data d’entrada en vigor de la present llei, no haguessin estat convocades, o havent estat 
convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir. 
 
Les ofertes d’ocupació que articulin els processos d’estabilització hauran d’aprovar-se i 
publicar-se en els respectius diaris oficials abans de l’1 de juny de 2022 i seran 
coordinades per les Administracions públiques competents.  
 
La publicació de les convocatòries d'aquests processos selectius per a la cobertura de 
les places incloses en les ofertes d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31 
de desembre de 2022 i la resolució dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de 
desembre de 2024. 
Amb la finalitat de permetre el seguiment de l'oferta, les Administracions Públiques 
hauran de certificar al Ministeri d'Hisenda, a través de la Secretaria d'Estat de 
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Pressupostos i Despeses, el nombre de places ocupades de forma temporal existent en 
cadascun dels àmbits afectats 
 
La disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre regula la 
convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga durada, per 
preveure que les Administracions Públiques convocaran, amb caràcter excepcional i 
d’acord amb el previst en l’article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles 
places que, reunint els requisits establerts en l’article 2.1, haguessin estat ocupades 
amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.  
 
Aquests processos, que es realitzaran per un sol cop, podran ser objecte de negociació 
en cadascun dels àmbits territorials de l’Administració de l’Estat, Comunitats Autònomes 
i Entitats locals i respectaran, en tot cas, els terminis establerts en aquesta norma. 
 
Per mandat de la disposició addicional setena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, 
els preceptes continguts en aquesta normativa relatius als processos d’estabilització 
seran d’aplicació a les societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, 
fundacions del sector públic i consorcis del sector públic, sense perjudici de l’adequació, 
en el seu cas, a la normativa específica. 
 
La disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, que porta per 
títol “Identificació de les places a incloure en les convocatòries de concurs” afegeix que, 
addicionalment, els processos d’estabilització continguts en la disposició addicional 
sisena inclouran en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural 
ocupades de forma temporal per personal amb una relació, d’aquesta naturalesa, 
anterior a l’1 de gener de 2016. 
 
Altrament també cal tenir en compte l’art. 59 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 
(TREBEP) que disposa que en les ofertes d’ocupació pública es reservarà una quota no 
inferior al 7% de les vacants per tal que siguin cobertes entre persones amb discapacitat, 
considerant aquestes les definides en l’art. 4.2 del text refós de la Llei general de drets 
de les persones amb discapacitat i d’inclusió social, aprovat per Reial decret 1/2013, de 
29 de novembre, sempre que superin els processos selectius i acreditin la seva 
discapacitat i la compatibilitat amb la realització de tasques, de forma que 
progressivament s’arribi al 2% dels efectius totals en cada Administració pública. 
 
Finalment, els “Criterios Comunes para la aplicación del proceso de estabilización 
derivado de la Ley de presupuestos generales del Estado 2017” que poden servir de 
guia d’actuació a les diferents Administracions Públiques en els processos 
d’estabilització, sens perjudici que la competència correspon en tot cas a l’Administració 
corresponent indiquen:  
 
“Comunicación  al  trabajador  temporal  o  funcionario  interino  de  que  la  plaza  va  a  
ser  objeto de convocatòria: En  el  caso  del  personal  indefinido  no  fijo  se  puede  
señalar  un  criterio  jurisprudencial  en  el sentido de informar al trabajador de que su 
plaza se va a convocar. En los demás supuestos se  considera  que  es  pertinente  que  
se  informe  al  trabajador  de  que  su  plaza  va  a  ser  ofertada  y  de  que  puede  en  
su  caso  participar  en  la  convocatoria,  dejando  acuse  de  recibo.” 
 
L’oferta pública d’ocupació ha de comprendre les places agrupades en dos annexos: 
annex I de funcionaris i annex II de personal laboral i amb el contingut a què fa referència 
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l’apartat tercer de l’art. 56 del Decret 214/1990 dalt indicat. 
 
Dues places a estabilitzar mitjançant la present oferta pública s’engloben en els supòsits 
de l’article 2 Llei 20/2021 per al cas que han estat ocupades de manera ininterrompuda 
amb anterioritat a 31 de desembre de 2017 per les mateixes persones. 
 
Sis places a estabilitzar mitjançant la present oferta pública s’engloben en els supòsits 
de la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, en tant que aquestes han estat 
ocupades de manera ininterrompuda per la mateixa persona amb anterioritat a 1 de 
gener de 2016. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.  Aprovar la modificació de l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de 
l’ocupació temporal que s’adjunta com a Annex, emparada en la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 
 
Segon.  Publicar l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal 
en el BOP de Tarragona i, de conformitat amb el que disposa l’art. 57.2 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals, en el DOGC. 
 
La publicació de la convocatòria per a la cobertura de les places incloses en l'oferta 
d’ocupació pública per a l'estabilització de l’ocupació temporal haurà de ser abans del 
31 de desembre de 2022 i la seva resolució abans del 31 de desembre de 2024. 
 
Tercer.  Notificar aquesta Resolució a les persones treballadores que ocupen les places 
incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal, que 
seran convocades en els termes establerts a la Llei 20/2021, del 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.   
 
Quart.  Trametre còpia de l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació 
temporal a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.  
 
Cinquè . Certificar al Ministeri d'Hisenda, a través de la Secretaria d'Estat de 
Pressupostos i Despeses, el nombre de places ocupades de forma temporal existent en 
cadascun dels àmbits afectats. 
 
Sisè. Proporcionar la informació estadística corresponent als resultats del procés 
d'estabilització d'ocupació temporal a través del Sistema d'Informació Salarial del 
Personal de l'Administració. 
 
ANNEX  
 

- Places via article 2 de la Llei 20/2021:  
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 Denominació  
Categoria Grup  Nombre 

vacants  
Sistema de 

Selecció Anterior Habilitació 

(segons plantilla) 

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

Procés 
estabilització 
(art. 2 Llei 
20/2021) 

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

Procés 
estabilització 
(art. 2 Llei 
20/2021) 

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

 

 Denominació  
Categoria Grup  Nombre 

vacants  
Sistema de 

Selecció Anterior Habilitació 

(segons plantilla) 

Peó Brigada L AP 1 Concurs 
mèrits 

anterior 
01/01/2016 

Procés 
estabilització 
(DA 6ª Llei 
20/2021) 

Auxiliar Administratiu/va F C2  1 Concurs 
mèrits 

anterior 
01/01/2016 

Procés 
estabilització 
(DA 6ª Llei 
20/2021) 

Tècnic de ràdio i premsa L C1 1 Concurs 
mèrits 

anterior 
01/01/2016 

Procés 
estabilització 
(DA 6ª Llei 
20/2021) 

Tècnic Auxiliar 
Dinamitzador Cultural L C1 1 Concurs 

mèrits 
anterior 

01/01/2016 

Procés 
estabilització 
(DA 6ª Llei 
20/2021) 

Auxiliar tècnic/a i 
Dinamitzador/a del 
Casal Joves 

L C2 1 Concurs 
mèrits 

anterior 
01/01/2016 

Procés 
estabilització 
(DA 6ª Llei 
20/2021) 

Ordenança L AP 1 Concurs 
mèrits 

anterior 
01/01/2016 

Procés 
estabilització 
(DA 6ª Llei 
20/2021) 

 

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.15.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D'UN GUAL A 
L'AVINGUDA CATALUNYA NÚMERO 78. INTERESSAT: J. M. S . E.. NÚM. EXP.: 
2022/1285. 
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Vista la petició presentada en data 21 de juliol de 2022 RE 2022/3213 per part del Sr. J. 
M. S. E., en la que sol·licita la concessió d’un gual a l’Avinguda Catalunya número XX 
de L’Aldea. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Guàrdia 
Municipal mitjançant informe de data 29 de juliol de 2022, el qual posa de manifest que 
no hi ha cap impediment en instal·lar un gual en aquest tram. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció dels ingressos municipals de dret públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Concedir al Sr. J. M. S. E. llicència de gual a la vorera emplaçada a l’Avinguda 
Catalunya número XX de L’Aldea. 
 
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període 
2022 i següents, segons el següent detall: 
 

Nom 
propietària 

Situació Número 
de gual 

Mida gual TOTAL  
GUAL 

TOTAL GUAL  
 2022 

J. M. S. E. Avinguda 
Catalunya 

XX 

165 Gual amb rebaix de 
3,20 metres x 33 
€/ml = 105,60 €  

105,60 € 52,80 € 

 
3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 165. 
 
4.- Traslladar aquest acord al Servei de Guàrdia Municipal, a Base-Gestió d’Ingressos i al 
Sr. J. M. S. E., amb NIF núm. 40919878-A. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.16.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.  2022/359 
REFERENT A L’APROVACIÓ DE LES MEMÒRIES PER A LA CON CESSIÓ DE LES 
SUBVENCIONS PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XAR XES 
D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA DELS MUNICIPIS PETITS  I MITJANS DE 
CATALUNYA EN EL MARC DE LES AJUDES EUROPEES NEXTGEN ERATIONEU. 
 
Atès que en data 15 de juny de 2022 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya es va publicar la Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s’aproven 
les bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la millora 
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i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis petits i mitjans 
de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU. 
 
La finalitat d’aquestes subvencions és reduir les fuites d’aigua a la xarxa de distribució 
urbana en baixa de municipis petits i mitjans de menys de 20.000 habitants amb la 
millora i/o renovació d’aquesta xarxa que maximitzi l’estalvi d’aigua amb una reducció 
de pèrdua d’aigua d’una mitjana del 20%, i/o incrementi la garantia del sistema. 
 
L’Arquitecta tècnica municipal ha redactat una memòria justificativa amb la finalitat de 
justificar la necessitat i viabilitat del projecte de millora de l’abastament d’aigua i reducció 
de pèrdues al municipi de l’Aldea, així com memòria tècnica que descriu i detalla les 
actuacions que es duran a terme del projecte per a la millora de l’abastament d’aigua i 
reducció de pèrdues la municipi. 
 
Vist l’ informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i 
informe favorable del Tècnic municipal sobre la suficiència de la documentació 
justificativa i tècnica. 
 
Assumint les competències que em són pròpies atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el 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. 
 
RESOLC, 
 
Primer. Aprovar la memòria justificativa amb la finalitat de justificar la necessitat i 
viabilitat del projecte de millora de l’abastament d’aigua i reducció de pèrdues al municipi 
de l’Aldea, en els termes que consta incorporat a l’expedient. 
 
Segon. Aprovar la memòria tècnica que descriu i detalla les actuacions que es duran a 
terme per a la millora de l’abastament d’aigua i reducció de pèrdues la municipi, amb un 
pressupost base de licitació de 385.458,76 € (IVA inclòs) en els termes que consta 
incorporat a l’expedient. 
 
Tercer. Publicar les esmentades memòries al BOPT, a la seu electrònica i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament per al seu coneixement general, i traslladar el present acord 
als serveis municipals adients als efectes oportuns. 
 
Quart. Facultar al Sr. Alcalde perquè dugui a terme quantes actuacions siguin precises 
per la tramitació i execució de la present resolució. 
 
Cinquè. Donar compte de la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern 
Local de la Corporació. 
 
2.2.17.- DONAR COMPTE DE LES LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES. 
 
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. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2022/230, de 27 de maig  
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Vist que des d’aquesta Alcaldia s’han dictat dos decrets, del següent contingut: 
 

1. Decret d’Alcaldia núm. 327 de data 25 de juliol de 2022 
2. Decret d’Alcaldia núm. 328 de data 25 de juliol de 2022 

 
3. PROPOSTES D’URGÈNCIA 
 
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent d’aprovar una contractació per a les 
Festes Majors, per això proposa aprovar la urgència d’aquest punt i incorporar-lo a 
l’ordre del dia de la sessió. 
 
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la 
qual és la que seguidament es transcriu. 
 
PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR P ER ACTUACIÓ 
DE L'ORQUESTRA "NUEVA ERA" DINTRE DELS ACTES DE FES TES MAJORS. 
NÚM. EXP.: 2022/1275. 
 
Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar l’actuació de l’orquestra “Nueva Era” per al dia 
18 d’agost de 2022 dintre dels actes de les Festes Majors 2022. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil GRUPO MAESTRAT, 
CARPAS, ESPECTÁCULOS Y EVENTOS SL registrat en data 2 d’agost de 2022 amb 
núm. RE 2022/3396. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 92312100-2 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 9.700 €, i 2.037 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
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- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 11.737,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 9.700,00 €, pressupost net, i 2.037,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/338/22608 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 20:40 hores d el dia 5 d’agost de 2022, de la 
qual, com a Secretària Accidental, estenc aquesta a cta de 49 pàgines. 
 
Vist i Plau, 
 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
 
Xavier Royo i Franch     Roser Noche Casanova  


