ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 16/2019
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 1 D’AGOST
DE 2019.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 1 d’agost de 2019
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 1 d’agost de 2019, 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
Estefania Curto i Zapater
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 17 DE
JULIOL DE 2019.
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 17 de juliol de 2019
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 OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ PRÈVIA. NÚM.
EXP. 2019/618. INTERESSAT: J. G. V.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
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“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 17 de juny de 2019 amb Registre
d’entrada núm. 2019/2486 per J. G. V. on comunica les obres consistents en tapar un
pou d’aigua existent en la finca ubicada al Carrer Lligallo de Carballo, XXB, de l’Aldea.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 31/07/2019, 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. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
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. G. V. on comunica les obres consistents en tapar un pou d’aigua
existent en la finca ubicada al Carrer Lligallo de Carballo, XXB, de l’Aldea i comunicar
que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat
amb la seva petició:

Assumpte:
Sol·licitant:
Data registre entrada:
Emplaçament:

Comunicació prèvia de les obres consistents en tapar un
pou d’aigua existent en la finca.
J. G. V.
17 de juny de 2019
Carrer Lligallo de Carballo, XXB

Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la
provisió d’alcaldia de data 18 de juny de 2019 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig,
emeto l’informe següent:
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que
resten subjectes a comunicació prèvia.
1.

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

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

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es
porten a terme a Carrer Lligallo de Carballo, XXB i consistents obres consistents en
tapar un pou d’aigua existent en la finca, amb els següents condicionants:
•
•
•

3.

L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 200 €.

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL
4.

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
200,00 x 3,60 %

IMPORTS
7,20 €
7,20 €

Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor
fonamentada en dret.
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.
Segueix data i signatura”.
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l'interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar,
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controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 7,20€ amb el següent
desglossament:

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
200,00 x 3,60 %

IMPORTS
7,20 €
7,20 €

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.2.- PROPOSTA D'ACORD OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ PRÈVIA. NÚM.
EXP. 2019/663. INTERESSAT: J. P. T.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 5 de juliol de 2019 amb Registre
d’entrada núm. 2019/2757 per J. P. T. on comunica les obres consistents en la reparació
d’un bany i d’una cuina ubicada al carrer Roger de Flor,XX-XX, de l’Aldea.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 31/07/2019, 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. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
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. T. on comunica les obres consistents en la reparació d’un bany i
d’una cuina ubicada al carrer Roger de Flor,XX-XX, de l’Aldea i comunicar que per part
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dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva
petició:
Assumpte:
Sol·licitant:
Data registre entrada:
Emplaçament:

Comunicació prèvia de les obres consistents en la
reparació d’un bany i d’una cuina
J. P. T.
5 de juliol de 2019
Carrer Roger de Flor, XX-XX

Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la
provisió d’alcaldia de data 5 de juliol de 2019 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig,
emeto l’informe següent:
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que
resten subjectes a comunicació prèvia.
1.

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

2.

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

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es
porten a terme al Carrer Roger de Flor, XX-XX i consistents en la reparació d’un bany i
una cuina, amb els següents condicionants:
•
•
•

3.

L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 3.000 €.
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CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL
4.

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
3.000 x 3,60 %

IMPORTS
108,00 €
108,00 €

Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor
fonamentada en dret.
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.
Segueix data i signatura”.
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l'interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 3.000€ amb el següent
desglossament:

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
3.000 x 3,60 %

IMPORTS
108,00 €
108,00 €

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.
2.1.3.- PROPOSTA D'ACORD OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ PRÈVIA. NÚM.
EXP. 2019/751. INTERESSAT: M. C. G. P.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
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“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 11 de juliol de 2019 amb Registre
d’entrada núm. 2019/2818 per M. C. G. P. on comunica les obres consistents en la
reforma d’un bany ubicada a la Raval de Sant Ramon, XXX-20bis, de l’Aldea.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 31/07/2019, 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. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
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. on comunica les obres consistents en la reforma d’un bany
ubicada a la Raval de Sant Ramon, XXX-20bis, de l’Aldea i comunicar que per part dels
serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva
petició:
Assumpte:
Sol·licitant:
Data registre entrada:
Emplaçament:

Comunicació prèvia de les obres consistents en la reforma
d’un bany
M. C. G. P.
11 de juliol de 2019
Raval de Sant Ramon, XXX-20bis

Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la
provisió d’alcaldia de data 24 de juliol de 2019 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig,
emeto l’informe següent:
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que
resten subjectes a comunicació prèvia.
1.

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

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

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es
porten a terme a la Raval de Sant Ramon, XXX-20bis i consistents en la reforma d’un
bany, amb els següents condicionants:
•
•
•

3.

L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.

Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul:
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 550 €.

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL
4.

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
550,00 x 3,60 %

IMPORTS
19,80 €
19,80 €

Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor
fonamentada en dret.
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.
Segueix data i signatura”.
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l'interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
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QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 550€ amb el següent
desglossament:
BASE IMPOSABLE
CONCEPTE
I TIPUS %
IMPORTS
APLICABLE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
550,00 x 3,60 %
19,80 €
(Art. núm. 8)
TOTAL
19,80 €
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.
2.1.4.- ASSABENTAT COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LA PRIMERA OCUPACIÓ
RELATIVA A L’EXP. 2017/654. INTERESSAT: J. N. V.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Vist que en data 2 de juliol de 2019 s’ha presentat COMUNICACIÓ PRÈVIA de la
primera ocupació relativa a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Baix
Ebre, parcel·la XX, de l’Aldea, exp. 2017/654, la qual va ser autoritzada en virtut de la
llicència d’obres atorgada per la Junta de Govern Local en sessió de data 19 d’octubre
de 2017.
Vist l’informe de data 31 de juliol de 2019 emès al respecte per part de l’arquitecte tècnic
municipal de l’Ajuntament de l’Aldea.
Atès l’art. 187 bis del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent:
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia de la primera ocupació
relativa a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Baix Ebre, parcel·la XX, de
l’Aldea, exp. 2017/654, la qual va ser autoritzada en virtut de la llicència d’obres atorgada
per la Junta de Govern Local en sessió de data 19 d’octubre de 2017.
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.5.- PROPOSTA D'ACORD OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ PRÈVIA. NÚM.
EXP. 2019/554. INTERESSAT. J. M. G. D.
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Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 28 de maig de 2019 amb Registre
d’entrada núm. 2019/2177 per J. M. G. D. on comunica les obres consistents en col·locar
una pèrgola vidriada ubicada a la Raval de Sant Ramon, XX, de l’Aldea.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 30 de juliol de
2019, 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. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia
presentada per J. M. G. D. on comunica les obres consistents en col·locar una pèrgola
vidriada ubicada a la Raval de Sant Ramon, XX, de l’Aldea i comunicar que per part
dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva
petició:
Assumpte:
Sol·licitant:
Data registre entrada:
Emplaçament:

Comunicació prèvia de les obres consistents en realitzar
la col·locació d’una pèrgola vidriada.
J. M. G. D.
28 de maig de 2019
Raval Sant Ramon, XX

Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la
provisió d’alcaldia de data 29 de maig de 2019 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig,
emeto l’informe següent:
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que
resten subjectes a comunicació prèvia.
1.

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

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

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es
porten a terme a la Raval Sant Ramon, XX i consistents en realitzar la col·locació d’una
pèrgola vidriada, amb els següents condicionants:
•
•
•

3.

L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 4.800 €.

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL
4.

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
4.800 x 3,60 %

IMPORTS
172,80€
172,80 €

Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor
fonamentada en dret.
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.
Segueix data i signatura”.
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l'interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del
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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 172,80€ amb el
següent desglossament:

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
4.800 x 3,60 %

IMPORTS
172,80 €
172,80 €

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.
2.1.6.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT D'INFRAESTRUCTURA PER A FESTES MAJORS. NÚM. EXP.
2019/774.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“En data 18 de juliol de 2019 amb R.E 2019/3039 la mercantil EXPOSICIONES Y
ACTOS, SL va presentar un pressupost per import de 10.591 euros (IVA exclòs) per al
subministrament d’infraestructura per a Festes Majors.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
la mercantil EXPOSICIONES Y ACTOS, SL contractacions menors amb càrrec al
pressupost municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació
projectada ascendeixin a 15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la
Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en
relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
Atès que a l’aplicació pressupostària 338/20303 hi ha consignació de crèdit suficient per
atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació.
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de
2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:

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

12

1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent amb el subministrament
d’infraestructura per a Festes Majors, per un import de 10.591€, IVA exclòs, més
2.224,11€ corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa EXPOSICIONES Y ACTOS,
SL, segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari en data 18 de juliol de
2019, reg. d’entrada 2019/3039.
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 12.815,11 euros amb càrrec a
la partida del pressupost municipal 338/20303.
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal
d’intervenció.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2. Alcaldia
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
"Vista la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7913 de 9 de
juliol de 2019 on es publica la RESOLUCIÓ TSF/1844/2019, de 20 de juny per la qual
s’obre la convocatòria per a sol·licitar subvenció per a la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya,
l’Ajuntament de l’Aldea veu la possibilitat de presentar-se a aquesta convocatòria per
demanar subvenció per a dos contractes en pràctiques per tal de portar a terme tasques
de suport als Serveis Socials del nostre municipi en les diferents tasques que estan
portant a terme. Aquesta subvenció suposaria un import de 22.000 Euros que s’han de
destinar única i exclusivament a despeses subvencionables del programa abans
esmentat.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 2019/216, de data 18/06/2019.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una subvenció per portar
a terme dues contractacions en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa
de Garantia Juvenil a Catalunya per un import de 22.000 €
SEGON.- Notificar aquesta sol·licitud i portar a terme les gestions oportunes per tal de
poder aconseguir la mateixa.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3. Secretaria
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2.3.1.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA DEVOLUCIÓ PARCIAL DEL PREU
DEL SERVEI D'ESPLAI. EXP. 2019/786.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Vista la sol·licitud presentada per la Sra. C. G. M. amb número de RE 2019/2816 de
data 11 de juliol de 2019 en la qual demana la devolució parcial del preu del servei de
d’Esplai d’estiu 2019.
Atès que s’ha comprovat que la Sra. C. G. M. va inscriure al seu fill A. S. G. pagant 20
€ més per error, donat que per assistir tot el dia havia de satisfer 80 euros i en va pagar
100 euros.
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. 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD,
1r.- Efectuar la devolució parcial del preu del servei de d’Esplai d’estiu 2019 a la Sra. C.
G. M. per import de 20 €.
2n.- Notificar l’acord als peticionaris i al servei d’intervenció, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.2.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MENOR PER A LA
FESTA IMAGINA RADIO DEL DIA 9 D'AGOST. NÚM. EXP. 2019/739.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“En data 16 de juliol de 2019 amb R.E 2019/2899 la mercantil IMAGINA RÀDIO, SL va
presentar un pressupost per import de 6.100 euros (IVA exclòs) per realitzar la Festa
Imagina Radio per al dia 9 d’agost.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
la mercantil IMAGINA RÀDIO, SL contractacions menors amb càrrec al pressupost
municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada
ascendeixin a 15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta
Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació
a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
Atès que a l’aplicació pressupostària 338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient per
atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació.
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de
2019.
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Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en la prestació de servei de
Festa Imagina Ràdio per al dia 9 d’agost, per un import de 6.100€, IVA exclòs, més
1.281€ corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa IMAGINA RADIO S.L, segons
la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari en data 16 de juliol de 2019, reg.
d’entrada 2019/2899.
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 7.381 euros amb càrrec a la
partida del pressupost municipal 338/22608.
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal
d’intervenció.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.3.3.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT DE 1.000 RACIONS DE MANDONGUILLES AMB SÈPIA PER
A FESTES MAJORS. NÚM. EXP. 2019/732.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“En data 17 de juliol de 2019 amb R.E 2019/2930 JORGE CURTO CHICONIA va
presentar un pressupost per import de 6.300 euros (IVA exclòs) per al subministrament
de 1.000 racions de mandonguilles amb sèpia per a Festes Majors.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
JORGE CURTO CHICONIA contractacions menors amb càrrec al pressupost municipal
2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada
ascendeixin a 15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta
Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació
a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
Atès que a l’aplicació pressupostària 338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient per
atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació.
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de
2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent amb el subministrament de
1.000 racions de mandonguilles amb sèpia per a Festes Majors, per un import de 6.300€,
IVA exclòs, més 630€ corresponent al 10% d’IVA, a favor de JORGE CURTO
CHICONIA, segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari en data 17 de
juliol de 2019, reg. d’entrada 2019/2930.
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2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 6.930 euros amb càrrec a la
partida del pressupost municipal 338/22608.
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal
d’intervenció.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 13:45 hores del dia 1 d’agost de 2019, de la
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 16 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Accidental

Xavier Royo i Franch

Estefania Curto i Zapater
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