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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 16/22 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 12 D’AGOST 
DE 2022. 

CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  12 d’agost de 2022 

A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 12 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 Secretari Accidental. 

ASSISTENTS 

Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 

Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 

Secretari Accidental 
Joan Rallo Ventura 

Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 5 D’AGOST
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 5 d’agost 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. INTERESSADA: S. V. M. NÚM. EXP.: 2022/1314.  

Vist que Susana Vidal Mascarell, amb Registre General d’Entrada 2022/3443, presenta 
comunicació prèvia d'obres consistents en instal·lar panells fotovoltaics sobre coberta 
de l’immoble ubicat al Passatge Hostasol-X, XX(Ref. Cad.: 8730918BF9183B0001EO) 
de l’Aldea. 
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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 11 d’agost de 2022 per l’Arquitecta tècnica 
accidental, 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 S. V. M., consistents en instal·lació de panells fotovoltaics sobre coberta 
de l’immoble ubicat al Passatge Hostasol-X, XX (Ref. Cad.: 8730918BF9183B0001EO) 
i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe 
de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES                               
 

Assumpte:   Comunicació prèvia d'obres consistents en instal·lar panells  
fotovoltaics sobre coberta. 

Expedient:   2022/1314    
R.G.E.:  2022/3443 
Sol·licitant:    S. V. M. 
Emplaçament:   Passatge Hostasol-X XX 
Ref. Cadastral: 8730918BF9183B0001EO 
 

 
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 la Provisió d’Alcaldia 
de data 11 d’agost de 2022, emeto el següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis h) del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, 
el qual s’ha afegit la 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, i el Decret Llei 16/2019, 
de 26 de novembre, de mesures urgents para la emergència climàtica y el impulso a las 
energies renovables, les obres que es pretenen dur a terme resten subjectes a 
comunicació prèvia 
  
 
1 Descripció de la petició 
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Instal·lació de mòduls fotovoltaics en coberta, 4,20 m x 5,20 m.   
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres, pressupost de l’obra a executar i descripció i 
característiques dels panells a instal·lar. 
 
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 h) del mateix 
 

h) Les instal.lacions de producció d’ energía elèctrica mitjançant panells solars 
fotovoltàics en els termes que estableix l’article 9 bis. 
 

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 2F . 
 
5 Fonaments de dret   
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

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

1- Previ l’inici de les obres, caldrà que l’empresa  instal·ladora/constructora 
designi un recurs preventiu en matèria de seguretat  en fase d’ execució d’ 
obra. 

2- 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. 

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

4- No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit.  
5- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant 

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

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

7- El punt 7.4 de l’Ordenança fiscal número 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea estableix el 
següent: 

7.4 L’ajuntament de l’Aldea estableix una bonificac ió de fins el 90% 
per aquelles construccions, instal·lacions o obres en les que 
s’incorporen sistemes d’aprofitament tèrmic o elèct ric de l’energia 
solar per a l’autoconsum, sense que en cap cas la b onificació superi 
els 300,00€ 

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 6.935,00 €. 
 

 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 6.935,00 x 3,60  249,66 € 

Bonificació del 90% sense superar 300,00€ 249,66 x 90 % - 224,69 € 
TOTAL     24,97 € 

 
L’Aldea, a la data de la signatura electrònica. 
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) 6.935,00 x 3,60  249,66 € 

Bonificació del 90% sense superar 300,00€ 249,66 x 90 % - 224,69 € 
TOTAL     24,97 € 

 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
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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. C. LL. G.. NÚM. EXP.: 2022/ 1316. 
 
Vist que M. C. LL. G., amb Registre General d’Entrada 2022/3484, presenta comunicació 
prèvia d'obres consistents en instal·lar panells  fotovoltaics sobre el badalot d’escala al 
carrer Major XX (Ref. Cad.: 8431816BF9183A0001PM) 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 11 d’agost de 2022 per l’Arquitecta Tècnica 
Municipal accidental 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. C. LL. G., consistents en instal·lar panells  fotovoltaics sobre el 
badalot d’escala al carrer Major XX (Ref. Cad.: 8431816BF9183A0001PM) i comunicar 
que per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de conformitat 
amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES                               
 

Assumpte:   Comunicació prèvia d'obres consistents en instal·lar panells  
fotovoltaics sobre el badalot d’escala. 

Expedient:   2022/1316    
R.G.E.:  2022/3484 
Sol·licitant:    M. C. LL. G. 
Emplaçament:   Carrer Major, XX 
Ref. Cadastral: 8431816BF9183A0001PM 
 

 
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 la Provisió d’Alcaldia 
de data 11 d’agost de 2022, emeto el següent: 
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INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis h) del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, 
el qual s’ha afegit la 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, i el Decret Llei 16/2019, 
de 26 de novembre, de mesures urgents para la emergència climàtica y el impulso a las 
energies renovables, les obres que es pretenen dur a terme resten subjectes a 
comunicació prèvia 
  
1 Descripció de la petició 
Instal·lació de mòduls fotovoltaics sobre el badalot d’escala, 10m x 2m.   
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres i pressupost 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 h) del mateix 

h) Les instal.lacions de producció d’ energía elèctrica mitjançant panells solars 
fotovoltàics en els termes que estableix l’article 9 bis. 
 

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. Disposició transitòria Quinzena. 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

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

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

1- Previ l’inici de les obres, caldrà que l’empresa  instal·ladora/constructora 
designi un recurs preventiu en matèria de seguretat  en fase d’ execució d’ 
obra. 

2- 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. 

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

4- No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit.  
5- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant 

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

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

7- El punt 7.4 de l’Ordenança fiscal número 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea estableix el 
següent: 

7.4 L’ajuntament de l’Aldea estableix una bonificac ió de fins el 90% 
per aquelles construccions, instal·lacions o obres en les que 
s’incorporen sistemes d’aprofitament tèrmic o elèct ric de l’energia 
solar per a l’autoconsum, sense que en cap cas la b onificació superi 
els 300,00€ 

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 3.579,37 €. 
 

 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 3.579,37 x 3,60  128,86 € 

Bonificació del 90% sense superar 300,00€ 128,86 x 90 % - 115,97 € 
TOTAL     12,89 € 

 
L’Aldea, a la data de la signatura electrònica. 
 
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 12,89 € 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) 3.579,37 x 3,60  128,86 € 

Bonificació del 90% sense superar 300,00€ 128,86 x 90 % - 115,97 € 
TOTAL     12,89 € 

 
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. 
 
2.13.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A  COMUNIACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: J. C. O. NÚM. EXP.: 2022/1315.  
 
“Vist que J. C. O., amb Registre General d’Entrada 2022/3481, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en canvi de la cuina de l’immoble ubicat a l’ Av. Catalunya, 
XX (Ref. Cad.: 8329108BF9182G0001LF) 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 11 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. C. O., consistents en canvi de la cuina de l’immoble ubicat a l’ Av. 
Catalunya, XX (Ref. Cad.: 8329108BF9182G0001LF) 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.:  2022/3481 
Expedient:   2022/1315 
Sol·licitant:    J. C. O. 
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Assumpte:    Canvi del mobiliari de la cuina. 
Emplaçament:   Av. Catalunya, XX. 
Ref. Cadastral: 8329108BF9182G0001LF 
 

 
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 11 d’agost de 2022, emeto el 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 
Canvi del mobiliari de 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. 
 

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, 
clau 1B Semi intensiva. . 
 
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  
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Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
 

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

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

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

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

5- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 
d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de 
Catalunya, s’ha de portar abans de començar les obres el docu ment 
d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de r esidus autoritzat, o bé 
un document signat conforme no es generaran residus  associats a 
aquesta 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 4.384,60 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.384,60€ x 3,60 % 157,85 € 

TOTAL  157,85 € 
 
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 157,85 € 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) 4.384,60€ x 3,60 % 157,85 € 

TOTAL  157,85 € 
 
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. 
 
2.2.- Alcaldia 
  
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR PER 
REPARAR EL PAVIMENT DE LA PISTA DE BALL DE LA SALA POLIVALENT 
RAMON SALVADÓ. NÚM. EXP.: 2022/1297  
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar les obres per reparar el paviment de la pista de 
ball de la Sala Polivalent Ramon Salvadó. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil C.O.N. TECNOLOGIA 
CONTÍNUA SL registrat en data 27 de juny de 2022 amb núm. RE 2022/2778. 
 
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 d’obres, 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: 45432100-5 
- El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch. 
- El preu del contracte es fixa en 30.303,69 €, i 6.363,77 € d'IVA. 
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- 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 36.667,46 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 30.303,69 €, pressupost net, i 6.363,77 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/920/21200 
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. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DE 
SERVEI DE PERSONAL PER A LA CASETA D’INFORMACIÓ TUR ÍSTICA. NÚM. 
EXP.: 2022/1306. 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei i atenció al públic a la caseta 
d’informació turística durant el període d’estiu comprès entre el 20 de juny i el 31 d’agost 
de 2022. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ACTIESPORT 
MANAGEMENT SOCIEDAD LIMITADA registrat en data 3 d’agost de 2022 amb núm. 
RE 2022/3407. 
 
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 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: 45432100-5 
- El responsable del contracte serà Berta Royo Cervera. 
- El preu del contracte es fixa en 6.364,80 €, i 1.336,61 € 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 7.701,41 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 6.364,80 €, pressupost net, i 1.336,61 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/432/22630 
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. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DEL 
DISSENY DEL PLA DE MESURES ANTIFRAU PER A  L’AJUNTA MENT DE 
L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2022/1307 
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“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el disseny del Pla de mesures antifrau per a  
l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil MOLINS ADVOCATS 
DEFENSA PENAL S.L.P. registrat en data 18 de juliol de 2022 amb núm. RE 2022/3128. 
 
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: 85312320-8 
- El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch. 
- El preu del contracte es fixa en 5.000 €, i 1.050 € 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 6.050 €, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 5.000 €, pressupost net, i 1.050 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) 
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/920/22710 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. 
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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. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR PER AL 
SERVEI DE CUINA DE RACIONS DE MANDONGUILLES EN SÈPI A. NÚM. EXP.: 
2022/1312. 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de cuina de mandonguilles en sèpia 
per al sopar popular de les Festes Majors. 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de JORDI CURTO CHICONIA registrat 
en data 10 d’agost de 2022 amb núm. RE 2022/3486. 
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: 55320000-9 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 6.480 €, i 648 € 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. 
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SEGON. Autoritzar la despesa per import de 7.128 €, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 6.480 €, pressupost net, i 648 € 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. 
 
3. PROPOSTES URGENTS 
 
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent d’aprovar la convocatòria d’un lloc 
de treball a través d’un Pla d’Ocupació subvencionat per la Diputació de Tarragona, 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. 
 
3.1.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LES BASES I L A CONVOCATORIA 
D'UNA PLÀÇA DE TÈCNIC/A DELINEANT A TRAVÉS D'UN PLA  D'OCUPACIÓ 
SUBVENCIONAT PER L'ÀREA  DE DE RECURSOS HUMANS, OCU PACIÓ I 
EMPRENEDORIA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. NÚM. EXP .: 2022/1240. 
 
La Diputació de Tarragona, a través de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i 
Emprenedoria i en línia amb el Pla de Mandat 2020-2023 de la corporació, l’Agenda 
2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), impulsa una economia 
territorial basada en el coneixement que afavoreixi el desenvolupament social i 
econòmic, equilibrat i sostenible del territori, amb l’objectiu, entre altres, d’evitar el seu 
despoblament. Alhora, promou la recerca del bé comú i la creació de valor social, vetllant 
per una distribució territorial diversa que sigui igualitària, rural, urbana, agrícola, 
industrial, turística i cultural. 
 
En data 5 de juliol de 2022, l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de 
la Diputació de Tarragona ha aprovat la convocatòria de subvencions per a la 
contractació temporal de persones aturades i inscrites com a demandants d’ocupació 
no ocupades al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
La Diputació de Tarragona ha concedit ha l’Ajuntament de L’Aldea una subvenció d’un 
import màxim de 20.766,53 €, per a la contractació temporal de persones aturades i 
inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
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En data 27 de juliol de 2022 mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 2022/341 
l’Ajuntament de L’Aldea, ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Tarragona, l’Àrea 
de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, per al foment de l’ocupació local del 
Camp de Tarragona, les Terres i l’Ebre i el Baix Penedès. 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, 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: 

1r. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per contractar Tècnic/a delineant, a 
través de la convocatòria de subvencions per a la contractació temporal de persones 
aturades i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades al Servei d’Ocupació de 
Catalunya de la Diputació de Tarragona. 

2n.- Traslladar al Servei d’Ocupació de Catalunya la presenta convocatòria per tal que 
publiquin l’oferta esmentada. 

3r.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en la seu electrònica de 
l’Ajuntament i al Portal de Transparència.” 

APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 

La Presidència aixeca la sessió a les 13:15 hores del dia 12 d'agost de 2022, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 17 pàgines. 

Vist i Plau 
L’Alcalde-President La Secretària Accidental 

Xavier Royo i Franch Roser Noche Casanova  


