ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 17/21
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 3 DE
SETEMBRE DE 2021.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 3 de setembre de 2021
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 3 de setembre de 2021, 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, el 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 18 D’AGOST
DE 2021.
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 18 d’agost de 2021
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: N. G. J. (NÚM. EXP.: 2021/1201)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist que la Sra. N. G. J., en data 26 d’agost de 2021 i amb Registre General d’Entrada
2021/3518, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en construcció de
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tancat amb piquetes per a mascotes dins a la parcel·la ubicada al carrer Democràcia,
XX (Ref. Cad.: 9334814BF9193S0001TF) 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 pels serveis tècnics municipals en data 31 d’agost de 2021,
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 la Sra. N. G. J., consistents en construcció de tancat amb piquetes per
a mascotes dins a la parcel·la ubicada al carrer Democràcia, XX (Ref. Cad.:
9334814BF9193S0001TF) i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES
Expedient:
R.G.E.:
Assumpte:
Sol·licitant:
Emplaçament:
Ref. Cadastral:

2021/1201
2021/3518
Comunicació prèvia d’obres per a la construcció d’un tancat amb
piquetes dins a la parcel·la
N. G. J.
C/ Democràcia, XX
9334814BF9193S0001T

Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal 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, emeto l’informe següent:
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 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.
INFORME
1 Descripció de la petició
Construcció de tancat amb piquetes per a mascotes ubicat dins a la parcel·la.
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2 Documentació aportada
Model de llicència d’obres menors i pressupost del constructor.
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’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà ,zona de
cases familiars Clau 3 segons les actuals 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.
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
L’actuació que es comunica i la documentació aportada compleixen la legislació i el
planejament vigent, per la qual cosa s’emet informe FAVORABLE a la sol·licitud
presentada, 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- 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.
6- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística amb
el següent desglossament:
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El pressupost d’execució de les obres ascendeix 60,00 €.
BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
% IMPORTS
APLICABLE

CONCEPTE

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

2,16 €
2,16 €

Damià Encontrado Sol
Arquitecte Municipal”
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 2,16 € amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
% IMPORTS
APLICABLE

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

2,16 €
2,16 €

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. INTERESSAT: J. P. M. (NÚM. EXP. 2021/1207)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist que el Sr. J. P. M., en data 31 d’agost de 2021 i amb Registre General d’Entrada
2021/3555, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en substitució de
porta de ferro per porta d’alumini de l’immoble ubicat al carrer Joan Carles I, XX (Ref.
Cad.: 8261607BF9193A0001PM) 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 pels serveis tècnics municipals en data 31 d’agost de 2021,
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 pel Sr. J. P. M., consistents en la substitució de porta d’entrada de ferro per
una d’alumini a l’immoble ubicat al carrer Joan Carles I, XX (Ref. Cadastral:
8261607BF9193A0001PM) i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES
Expedient:
R.G.E.:
Assumpte:
Sol·licitant:
Emplaçament:
Ref. Cadastral:

2021/1207
2021/3555
Comunicació prèvia de les obres consistents en substitució de
porta d’entrada de ferro per una d’alumini
J. P. M.
C/ Joan Carles I, XX
8231607BF9183A0001PM

Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal 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, emeto l’informe següent:
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.
INFORME
1 Descripció de la petició
Substitució de porta d’entrada de ferro per porta d’alumini.
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2 Documentació aportada
Model sol·licitud 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’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà ,zona
Residencial Extensiva Clau 2A segons les actuals 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.
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
L’actuació que es comunica i la documentació aportada compleixen la legislació i el
planejament vigent, per la qual cosa s’emet informe FAVORABLE a la sol·licitud
presentada, 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- 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.

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

6

6- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística amb
el següent desglossament:
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 1.000,00 €.
BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
% IMPORTS
APLICABLE

CONCEPTE

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art.
1.000,00 x 3,60 %
núm. 8)
TOTAL

36,00 €
36,00 €

Damià Encontrado Sol
Arquitecte Municipal”
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 23,40 € amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
% IMPORTS
APLICABLE

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art.
650,00 x 3,60 %
núm. 8)
TOTAL

23,40 €
23,40 €

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ
PRÈVIA. INTERESSAT: E. F. Z. (NÚM. EXP. 2021/1202)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“Vist que el Sr. E. F. Z., en data 30 d’agost de 2021 i amb Registre General d’Entrada
2021/3539, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la substitució
de rajoles de gres en mal estat de cuina i menjador de l’immoble ubicat al carrer Pau
Casals, XX, 1 – 6 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 pels serveis tècnics municipals en data 1 de setembre de
2021, 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 pel Sr. E. F. Z., consistents en la substitució de rajoles de gres en mal estat
de cuina i bany de l’immoble ubicat al carrer Pau Casals, XX, 1 – 6 i comunicar que per
part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la
seva petició:
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES
Expedient:
R.G.E.:
Assumpte:
Sol·licitant:
Emplaçament:

2021/1202
2021/3539
Comunicació prèvia de les obres consistents en substitució de
rajoles de gres en mal estat de cuina i menjador.
E. F. Z.
Pau Casals, XX, 1-6

Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal 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, emeto l’informe següent:
D’acord amb el previst a l’art. 187 i ss. del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost,
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.
INFORME
1 Descripció de la petició
Substitució de rajoles de gres en mal estat de cuina i menjador..
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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’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà ,zona
Semi Intensiva Clau 1B segons les actuals 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.
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
L’actuació que es comunica i la documentació aportada compleixen la legislació i el
planejament vigent, per la qual cosa s’emet informe FAVORABLE a la sol·licitud
presentada, 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- 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.
6- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística amb
el següent desglossament:
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El pressupost d’execució de les obres ascendeix 495,00 €.
BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
% IMPORTS
APLICABLE

CONCEPTE

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art.
495,00 x 3,60 %
núm. 8)
TOTAL

17,82 €
17,82 €

Damià Encontrado Sol,
Arquitecte Municipal”
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 23,40 € amb el següent
desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
% IMPORTS
APLICABLE

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art.
495,00 x 3,60 %
núm. 8)
TOTAL

17,82 €
17,82 €

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’AUTORITZACIÓ DE SUBSTITUCIÓ DEL VEHICLE DE LA
LLICÈNCIA DE TAXI NÚMERO 1. INTERESSAT: F. B. A. (NÚM. EXP.: 2021/1188)
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural:
“Atès que el Sr. F. B. A. és titular de la llicència de servei urbà de taxi núm. 1 i que el
vehicle al que es refereix l’esmentada llicència és un Toyota Avensis amb matrícula 6066
JCX.
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Atès que en data 25 d’agost de 2021, mitjançant Registre General d’Entrada 2021/3503,
el titular de la llicència ha sol·licitat autorització per substituir el vehicle abans esmentat
per un nou vehicle marca TOYOTA model PROACE VERSO SHUTLE amb número de
bastidor YARVEEHTMGZ00557 de 9 places.
Vist allò que disposa l’article 20.4 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 216/2019, de data 18 de juny.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la substitució del vehicle a què fa referència la llicència de servei
urbà de taxi núm. 1, model TOYOTA Avensis amb matrícula 6066 JCX, per un nou
vehicle marca TOYOTA model PROACE VERSO SHUTLE amb número de bastidor
YARVEEHTMGZ004557 de 9 places.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per la llicència d’autotaxi (Ordenança fiscal
núm. 13) segons el següent detall:
Art. 6 C) Substitució de vehicles, per cada llicència

66,00 euros

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix als serveis
municipals oportuns als efectes adients.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD CESSIÓ DELS NÍNXOLS NÚM. 10 1R PIS SECCIÓ 1ª
I NÚM. 56 2N PIS SECCIÓ 1ª, A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA (EXP.
2021/1127).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la instància presentada per la Sra. M. C. B. E. amb registre d’entrada núm.
2021/2789 de data 5 de juliol de 2021, comunicant la seva voluntat de cedir el nínxol
núm. 10 1r pis secció 1ª i el nínxol núm. 56 2n pis secció 1ª, a favor de l’Ajuntament de
l’Aldea.
En data 5 d’agost de 2021, Registre General de Sortida núm. 2021/1668 es va requerir
a la sol·licitant l’aportació de documentació acreditant la titularitat d’aquests nínxols.
Comprovades les escriptures aportades per la interessada, s’ha verificat la titularitat al
seu favor dels esmentats nínxols.
D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de 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.
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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 18 de juny.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD:
Primer. Acceptar la cessió del nínxol núm. 10 1r pis secció 1ª efectuada per la Sra. M.
C. B. E., a favor de l’Ajuntament de l’Aldea.
Segon. Acceptar la cessió del nínxol núm. 56 2n pis secció 1ª efectuada per la Sra. M.
C. B. E., a favor de l’Ajuntament de l’Aldea.
Tercer. Donar de baixa els objectes tributaris que consten a nom de la Sra. M. C. B. E.,
concretament els nínxols núm. 10 1r pis secció 1ª i nínxol núm. 56 2n pis secció 1ª, en
concepte de taxa de conservació de cementiri.
Quart. Inscriure el títol que acredita la concessió en el Llibre Registre del cementiri a
nom de l’Ajuntament de l’Aldea.
Cinquè. Donar trasllat del present acord a Base-Gestió d’Ingressos.
Sisè. Notificar el present a la interessada i donar trasllat del mateix als serveis
municipals adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE L'ARRENDAMENT DIRECTE
D’UNA OFICINA SITUADA A L’INTERIOR DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA PER DONAR EL SERVEI DE CORREUS. NÚM. EXP.: 2021/1017.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que l’Ajuntament de L’Aldea és propietari, en virtut d'escriptura pública de data 2
d’octubre de 1992 atorgada davant el Don Emilio Gonzalez Bou del següent immoble:
Planta baixa d’una superfície útil de 73,19 m2 ubicada a l’Ajuntament de L’Aldea situat
a l’Avinguda Catalunya s/n. Aquest bé es troba inscrit en el Registre de la Propietat al
tom 3287, llibre 672, foli 5, finca 30.321, inscripció 5ª, donat d'alta en l'Inventari municipal
de béns i drets sota el número 30, està qualificat com bé de naturalesa patrimonial
(article 73 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals) i la seva referència cadastral és 9932517BF9193S0001IF.
Atès que el passat mes de maig de 2021 va finalitzar el contracte amb la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, S.A. signat l’1 de maig de 2004.
Mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 15 de juliol de 2021 es va iniciar expedient
d'arrendament directe per a donar el servei de correus al municipi de L’Aldea.
Vist l’informe jurídic de Secretaria de data 16 de juliol de 2021 justificant l’arrendament
directe de l’edifici esmentat a causa de que l’oficina té la peculiaritat que és “tipus Satèl·lit
Tipus 2 (US-2) i comparteix local amb 4 persones de la Gerència de Producció que
presten servei al municipi de l'Aldea i a la veïna localitat de Camarles, que es correspon
amb una oficina auxiliar (OF. AUX) no informatitzada i, que es troba situada a uns 6
quilòmetres de l'Aldea. L'Aldea actua com a centre d'enregistrament de SGIE de l'Aldea
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i Camarles. L'US-2 de l'Aldea també realitza l'admissió definitiva dels productes postals
admesos en l'oficina auxiliar de Camarles i de la resta de serveis que no poden prestarse en aquella població (Western Union, cobrament de rebuts, etc.) Camarles té una
població segons IDESCAT de 3.194 habitants i 25,6 km² de superfície, a més de estar
aquesta oficina adaptada amb totes les màquines necessàries per dur a terme el servei”,
quedant acreditada oportunitat, conveniència i utilitat tant de l'activitat a desenvolupar
com de la ubicació proposada en la memòria justificativa presentada per la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
Vist l’informe del Tècnic Municipal de data 20 de juliol de 2021.
Atès que durant l’exposició pública de l’expedient d’arrendament durant vint dies, no
s’ha formulat al·legacions.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 216/2019, de data 18 de juny.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD:
PRIMER. - Adjudicar l'arrendament directe de l’oficina ubicada a l’Ajuntament de L’Aldea
a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.
SEGON.- Que el preu de l’arrendament serà de 500 € més l’IVA corresponent durant un
període de 15 anys prorrogable fins a 20 anys.
TERCER.- Notificar el present acord a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.,
S.M.E., i al Departament d’Intervenció de l’Ajuntament de L’Aldea.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD ESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ, CONTRA LA
LIQUIDACIÓ EMESA EN CONCEPTE DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU) (EXP. 2021/1216).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 14 de juny de 2021 registre general d’entrada núm. 2021/2538, el senyor Jorge
Muñoz González, en nom i representació de SUNCAPITAL MANAGEMENT, SL en
qualitat d’apoderada de BUILDINGCENTER S.A.U. presenta un recurs de reposició
manifestant l’existència de pèrdua de valor en l’operació de compravenda de l’immoble
ubicat al C/Clavell, XX (Ref. Cadastral 8429925BF9182G0001RF), per import de 64,86€.
Aquest rebut consta a l’aplicació de BASE Gestió d’Ingressos Locals com a pagat a
l’entitat bancària.
Atès que en la mateixa sol·licitud, l’interessat ha aportat l’escriptura pública que acredita
el preu d’adquisició i el de transmissió i s’ha verificat la pèrdua de valor.
La Junta de Govern Local celebrada en data 28 de maig de 2021, va acordar procedir a
la baixa de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus
de l’immoble ubicat al C/Clavell, XX (Ref. Cadastral 8429925BF9182G0001RF), a nom
de Buildingcenter SAU ja que no són els propietaris.
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Fonaments de dret
Atès els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol
de 2005.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. J. M. G. i procedir a la devolució de
l’import de 64,86€ de l’immoble ubicat al C/Clavell, XX (Ref. Cadastral
8429925BF9182G0001RF), liquidació núm. 2269, donat que s’ha comprovat la manca
d’increment de valor i l’interessat ha aportat les corresponents escriptures públiques que
acreditin el preu d’adquisició i el de transmissió.
Segon. Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos
Locals, al Sr. J. M. G., en nom i representació de SUNCAPITAL MANAGEMENT, SL en
qualitat d’apoderada de BUILDINGCENTER S.A.U. i als serveis municipals adients, als
efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS
URBANS (EXP. 2021/1218).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la instància de data 26 de juliol de 2021 registre general d’entrada núm. 2021/3080
presentada per la mercantil Buildingcenter SAU, comunicant que va formalitzar
escriptura de compravenda, autoritzada per la Il·lustre Sra. notària Paz Juanes Arnal de
la ciutat d’Amposta en data 19 de maig de 2021, de la qual n’aporta còpia.
Vista la documentació aportada, procedeix que s’actualitzi el padró de la Taxa per
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al Polígon Industrial
Estació de Mercaderies parcel·la 12, (Referència cadastral 8745978BF9184N0001RL),
ja que la mercantil Sinfines Factory és l’actual propietària.
Atès que en la mateixa sol·licitud demanen que l’Ajuntament liquidi l’Impost sobre
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), es procedeix a
efectuar l’esmentada liquidació a nom de Buildingcenter SAU.
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de 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 de 2019.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer. Actualitzar el padró i donar de baixa el rebut de l’antic propietari, a nom de la
mercantil Buildingcenter SAU pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al Polígon Industrial Estació de
Mercaderies parcel·la 12, (Referència cadastral 8745978BF9184N0001RL).
Segon. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de Sinfines
Factory SL amb NIF B55550248, amb domicili al Polígon Industrial Estació de
Mercaderies parcel·la 4 de l’Aldea (43896), pel concepte de la Taxa per recollida,
tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans.
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats i als serveis municipals adients, als
efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ACTUACIONS
D’ENDEGAMENT DEL BARRANC DELS PIXADORS A L’ALDEA (EXP. NÚM.:
2021/1212)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Detectada la necessitat per part de l’Ajuntament de l’Aldea de realitzar actuacions
d’endegament del barranc dels Pixadors a l’Aldea, necessàries per a evitar inundacions
de la zona urbana entre el carrer Major i l’Ajuntament en casos d’episodis de pluja
intensa, havent d’adequar a l’ús urbà el tram central de la travessia municipal que ha
quedat fora de la xarxa de carreteres nacionals de de que l’any 2013 es va posar en
funcionament la variant de l’Aldea.
Atès que, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2021, va
encomanar la redacció del “Projecte d’actuacions d’endegament del Barranc dels
Pixadors a l’Aldea” a la mercantil Albacar enginyers, S.L.P
L’esmentat projecte ja estat redactat per l’Enginyer de camins, canals i ports, Sr. Miquel
Angel Albacar Damián, l’Enginyera tècnica industrial, Sra. Cinta Reques Blanc i el
Delineant, Sr. Manuel Álvarez Cobos, tenint en compte el previst a la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic amb relació amb l’art. 126 del Reglament
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001 de
12 d’octubre.
Vist l’ informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i
informe favorable del Tècnic municipal sobre la viabilitat de les obres.
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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 18 de juny
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte d’actuacions d’endegament del Barranc dels
Pixadors a l’Aldea”, el qual preveu un pressupost d’execució d’obres de 821.109,16 €,
el qual inclou el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, IVA exclòs, en
els termes que consta incorporat a l’expedient.
Segon. Sotmetre dit projecte, a informació pública pel període de 30 dies hàbils
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el portal de transparència de
l’Ajuntament i en l’e-tauler.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde perquè dugui a terme quantes actuacions siguin precises
per la tramitació i execució del present acord.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS
URBANS (EXP. 2021/1219).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la instància de data 26 de juliol de 2021 registre general d’entrada núm. 2021/3081
presentada per la mercantil Buildingcenter SAU, comunicant que va formalitzar
escriptura de compravenda, autoritzada per la Il·lustre Sra. notària Paz Juanes Arnal de
la ciutat d’Amposta en data 19 de maig de 2021, de la qual n’aporta còpia.
Vista la documentació aportada, procedeix que s’actualitzi el padró de la Taxa per
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al Polígon Industrial
Estació de Mercaderies parcel·la 20, (Referència cadastral 8745986BF9184N0001EL),
ja que la mercantil Sinfines Factory és l’actual propietària.
Atès que en la mateixa sol·licitud demanen que l’Ajuntament liquidi l’Impost sobre
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), es procedeix a
efectuar l’esmentada liquidació a nom de Buildingcenter SAU.
Atès 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 de 2019.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer. Actualitzar el padró i donar de baixa el rebut de l’antic propietari, a nom de la
mercantil Buildingcenter SAU pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i
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eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al Polígon Industrial Estació de
Mercaderies parcel·la 20, (Referència cadastral 8745986BF9184N0001EL).
Segon. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de Sinfines
Factory SL amb NIF B55550248, amb domicili al Polígon Industrial Estació de
Mercaderies parcel·la 4 de l’Aldea (43896), pel concepte de la Taxa per recollida,
tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans.
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats i als serveis municipals adients, als
efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS
URBANS (EXP. 2021/1220).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la instància de data 16 de juliol de 2021 registre general d’entrada núm. 2021/2959
presentada pel Sr. Miguel Argelich Berenguer en nom de la mercantil Criteria Caixa
SAU, comunicant que va formalitzar escriptura de compravenda, autoritzada per la
Il·lustre Sra. notària Eva Alejandra Linage Hernanz de la ciutat de Tortosa en data 10 de
juny de 2021, de la qual n’aporta còpia.
Vista la documentació aportada, procedeix que s’actualitzi el padró de la Taxa per
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Del Mig, XX
escala 2 àtic B (Referència cadastral 9538511BF9193H0011MT), ja que el Sr. J. P. T.
és l’actual propietari.
Atès 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 de 2019.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer. Actualitzar el padró i donar de baixa el rebut de l’antic propietari, a nom de la
mercantil Criteria Caixa SAU pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Del Mig, XX escala 2 àtic B
(Referència cadastral 9538511BF9193H0011MT).
Segon. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de J. P. T. amb
DNI 40014836-B, amb domicili a l’Avinguda Catalunya, XXX de l’Aldea (43896), pel
concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus
urbans.
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Tercer. Traslladar aquest acord als interessats i als serveis municipals adients, als
efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D'UN GUAL AL
CARRER GENERAL PRIM NÚMERO XX. INTERESSAT: J. G. T. NÚM. EXP.:
2021/1222.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural:
“Vista la petició presentada en data 10 d’agost de 2021 amb RE 2021/3265 per part de
del Sr. J. G. T. en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer General Prim del
municipi a l’alçada del núm. XX.
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part de la Guàrdia Municipal
mitjançant informe de data 18 d’agost de 2021, el qual posa de manifest que no hi ha
cap impediment en instal·lar un gual en aquest tram de carrer.
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i
inspecció dels ingressos municipals de dret públic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest
ACORD,
1.- Concedir al Sr. J. G. T. llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer General Prim
número XX de L’Aldea.
2.- Aprovar la liquidació de la taxa en relació al gual concedit per al període 2021 i
següents, segons el següent detall:
Nom
Cognoms
J. G. T.

Situació
C/
General
Prim, XX

Número de
gual
218

Mida gual
Gual sense baden de 3
metres x 30 €/ml = 90 €
anuals

TOTAL
GUAL
90,00 €

3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 218.
4.- Comunicar a l’interessat que de conformitat amb l’ordenança fiscal número 14, la
liquidació per a l’any 2021 serà de 45 € corresponent al segon semestre.
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4.- Traslladar aquest acord a la Guàrdia Municipal així com a Base-Gestió d’Ingressos
per tal que es liquidi la taxa de gual que és de 90,00 € anuals a partir del 2022, al Sr. J.
G. T. amb DNI núm.: 40037120P.
5.- Notificar el present acord a l’interessat.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 13:20 hores del dia 3 de setembre de 2021,
de la qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta acta de 19 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

El Secretari Accidental

Xavier Royo i Franch

Joan Rallo Ventura
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