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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 17/22 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 9 DE 
SETEMBRE DE 2022. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  9 de setembre de 2022 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 9 de setembre de 2022, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, 
que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretària Accidental 
Roser Noche Casanova 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 12 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 12 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 SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: A. A. E. (NÚM. EXP.: 2022/1372 ) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 2 d’agost de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/3381: 
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EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1372 A. A. E. Pol. X – Parc. XXX 
(43184A007001630000ZI) 

Obra 
menor 72,00 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 2 de setembre 
de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a A. A. E. llicència d’obres per a la construcció de tanca perimetral 
a la finca ubicada al Polígon X – Parcel·la XXX (Ref. Cad.: 43184A007001630000ZI) de 
l’Aldea amb estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
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la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 72,00 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.500,00 x 3,60  54,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 1.500,00 x 1,20  18,00 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

72,00 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
− La tanca confrontant amb el camí municipal s’ajustarà al que disposen els articles 

142 i 144 bis de les NNSS, pel que fa a la seva tipologia, permetrà el pas d’aigua de 
pluja i estarà separada 3,5m de l’eix del camí. 

 
“Article 142 
Vies rurals 
[...] 
3. En el sòl no urbanitzable ordinari i en el sòl no urbanitzable deltaic les tanques 
metàl·liques, marges de pedra seca, murs de formigó, parets, o altres elements divisoris 
de la finca, respectaran les distàncies següents en relació amb els camins municipals: 

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

 
Article 144 bis  
Construcció de tanques en sòl no urbanitzable  
La construcció de tanques en sòl no urbanitzable ordinari i sòl no urbanitzable deltaic es 
limita a aquells casos en què sigui imprescindible per raó de l’ús i de les circumstàncies 
del lloc o se’n justifiqui la necessitat per atendre els requeriments productius de 
l’explotació.  
En la construcció de tanques de separació a finques, parcel·les o camins públics, s’han 
de complir les directrius següents: 
a. Només s’admeten tanques d’obra u opaques en aquelles parcel·les on per motius 

de seguretat, cal garantir la impossibilitat d’accés o de vistes i no hi hagi altres 
fórmules de tancament que puguin garantir-ho, i en tot cas no tindran una alçada 
superior a 2 metres. 

b. En tot cas s’admeten murs de pedra seca d’alçada no superior a 90 centímetres. 
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c. Les tanques de caràcter vegetal poden tenir una alçada de fins a 3 metres. En la 
resta de casos l’alçada màxima serà de 2 metres, inclòs el fonament en el cas de 
les tanques metàl·liques. 

d. Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència 
en tota la seva alçada. 

e. Les tanques visualment permeables poden completar-se amb vegetació pròpia de 
l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi. 

f. Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud, 
per bé que poden incorporar diferències per tal de millorar la integració amb l’entorn 
si aquest no és homogeni. 

g. Els materials manufacturats utilitzats en tanques han de tenir colors discrets per tal 
que s’integrin bé en gamma cromàtica del lloc. 

h. Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de tanques, 
aquestes han de permetre el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc. 

i. Les tanques d’obra existents i les permeses en l’apartat a) s’han de tractar amb 
superposicions de vegetació viva per tal de millorar la seva integració al paisatge. 

 
− 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. 

− 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. 

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

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

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

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel 
qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, s’ha de 
portar abans de començar les obres el document d’ac ceptació d’un dipòsit 
signat per un gestor de residus autoritzat, o un es crit que faci constar la no 
existència de cap tipus de residu que requereixi la  seva gestió.  La no 
presentació d’aquesta documentació donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats 
que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.  

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: ELÈCTRICA DEL EBRO, S.A.U. (N ÚM. EXP.: 2022/1375) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 22 d’agost de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/3670: 
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EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1375 
Elèctrica del Ebro, 

S.A.U. 
(Ref.: 497542-BT) 

C/ Sebastià Joan 
Arbó, X 

(8231605BF9183A) 
Obra menor 176,80 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 7 de setembre 
de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Elèctrica del Ebro, S.A.U. llicència d’obres per a construcció d’una 
nova línia subterrània de BT, per atendre la petició de nou subministrament de 8,75 kW 
efectuada per part de P. F. E. Per a realitzar la petició de nou subministrament, es 
realitzarà la obertura i tancament de 24 m de rasa i 33 m d’estesa de nou cables 
subterrànies de BT des de la nova conversió A/S en la LABT a 400V provinent del CT 
EBRO005 Q.01-S.01 fins a nova CDU + CPM a instal·lar pel client, al carrer Sebastià 
Joan Arbó, X (Ref. Cad.: 8231605BF9183A) de l’Aldea, amb estricta subjecció a les 
condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
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l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 176,80 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 3.683,21x 3,60  132,60 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 3.683,21 x 1,20  44,20 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

176,80 € 

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

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

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

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

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

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

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

− Abans procedir a la reposició de paviment, caldrà a visar als serveis tècnics 
municipals per tal que aquests els indiquin com exe cutar aquestes 
tasques: Pel que fa a la sub base de formigó,  a la  correcta reposició del 
material de les obres d´urbanització i al asfalt.  
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− No es podrà utilitzar asfalt en gelat, sinó aglomer at en calent o reg asfàltic, 
segons correspongui. 

− Les parts de rases en vorera es reposaran amb els m ateixos materials que 
els preexistents. 

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

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

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

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

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

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES , S.L.U. (NÚM. 
EXP.: 2022/1373) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 17 d’agost de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/3594: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1373 

Edistribución 
Redes Digitales, 

S.L.U. 
(Ref.: 496141-BT) 

Pol. XX – Parc. XXX 
(43184A011001180000ZY) 

 

Obra 
menor 28,30 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
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Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 7 de setembre 
de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Edistribución Redes Digitales, S.L.U. llicència d’obres per tal 
d’atendre una sol·licitud de nou subministrament de 2,8 kW, efectuada per part de Javier 
Gil Panisello, ha previst la instal·lació d’un nou tram de línia aèria de baixa tensió de la 
xarxa del CT XQ222 Q.01 - S.01 existent al Pol. XX – Parc. XXX (Ref. Cad.: 
43184A011001180000ZY) de l’Aldea, amb estricta subjecció a les condicions que 
figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
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CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 28,30 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 341,69 x 3,60  12,30 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 341,69 x 1,20  4,10 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

28,30 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

− Les parts de rases en vorera es reposaran amb els m ateixos materials que 
els preexistents. 

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

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

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

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

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

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: B. I. G. (NÚM. EXP. 2022/1416)  
 
Vist que B. I. G., amb Registre General d’Entrada 2022/3869, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en neteja de façana i fer revestiment amb muntatge de 
bastida de l’immoble ubicat al carrer Montblanc, XX (Ref. Cad.: 
9739705BF9193H0001OZ) d’aquest municipi i ocupació de la via pública per a 
l’execució de les mateixes. 
 
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 7 de setembre 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 B. I. G., consistents en neteja de façana i fer revestiment amb muntatge 
de bastida de l’immoble ubicat al carrer Montblanc, XX (Ref. Cad.: 
9739705BF9193H0001OZ) d’aquest municipi i ocupació de la via pública per a 
l’execució de les mateixes  i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha 
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
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“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES                               
 
Expedient:    2022/1416 
R.G.E.:  2022/3869 
Assumpte:   Neteja de façana i fer revestiment amb muntatge d’embastida. 
Sol·licitant:   B. I. G. 
Emplaçament:  C/ Montblanc, XX 
 
 
Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre, en funcions 
d’assistència tècnica a l’ajuntament de l’Aldea, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Neteja de façana i fer revestiment amb muntatge d’embastida 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres sol·licitant també ocupació de via pública. 
 
3 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 . 
 
4 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 
 

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

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

2- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
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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- 5- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 
d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de 
Catalunya, s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent 
d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de r esidus autoritzat, o un 
escrit que faci constar la no existència de cap tip us de residu que 
requereixi la seva gestió.  La no presentació d’aquesta documentació donarà 
lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la 
normativa vigent. 

6- Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 19 taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues: 

 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS APLICABLE 
m² I DIA 

IMPORTS 

TAXA, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 
19 (Art. núm. 6 b) 

*(3,5x1,00) = 3,50m² x 
0,53 € x 7 dia 12,96 € 

TOTAL  12,96 € 
*(ml de façana). El període comptabilitzat és d’una  setmana (7 dies). 
 

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

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 1.250,00 €. 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.250,00€ x 3,60 % 45,00 € 

TOTAL  45,00 € 
 
L’Aldea, a la data de la signatura electrònica. 
 
Oriol Forgas Jorquera 
Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre 
En funcions d’assistència tècnica a l’ajuntament.” 
 
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 
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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 45,00 € amb el següent 
desglossament: 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.250,00 € x 3,60 % 45,00 € 

TOTAL  45,00 € 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública en aplicació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 19 taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues, per un import total de 12,96 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS APLICABLE 
m² I DIA 

IMPORTS 

TAXA, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 
19 (Art. núm. 6 b) 

*(3,5x1,00) = 3,50m² x 
0,53 € x 7 dia 12,96 € 

TOTAL  12,96 € 
 
SISÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SETÈ.- 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. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: J. V. F. (NÚM. EXP.: 2022/1237 ) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 28 de juliol de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/3302: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1237 J. V. F. C/ del Mig, X 
(9437311BF9193G0001AS) 

Obra 
menor 205,53 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
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Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 8 de setembre 
de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a J. V. F. llicència d’obres per a aixecament d’una paret mitgera 
entre dues edificacions existents, magatzem-local i habitatge al carrer del Mig, X (Ref. 
Cad.: 9437311BF9193G0001AS) de l’Aldea, amb estricta subjecció a les condicions que 
figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 205,53 € 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) 4.281,82 x 3,60  154,15 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 4.281,82 x 1,20  51,38 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

205,53 € 

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

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

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

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

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

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD ALINEACIONS I RASANTS DE V IALS DE LES 
PARCEL·LES CADASTRALS  9941404BF9194B0001DU  I 9941 403BF9194B0001RU 
DE L’ALDEA. INTERESSAT: L. R. P. (NÚM. EXP.: 2022/1 376) 
 
Vist l’aixecament topogràfic emès per l’enginyer agrònom H. S. Q., col·legiat núm. 847. 
S’ha verificat per l’arquitecte municipal, Damià Encontrado Sol,  i s’ajusta a les 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 a la  Definició d’alineacions i límit de sòl urbà Text 
Refós 27 de maig de 2010.  
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019, de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir al Sr. L. R. P., l’alineació sol·licitada de les parcel·les cadastral 
9941404BF9194B0001DU  i 9941403BF9194B0001RU de l’Aldea, en els termes que 
consten en el document gràfic de definició d’alineació, que consta incorporada a 
l’expedient i que s’annexa a la present proposta. 
 

 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
serveis municipals oportuns als efectes adients. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: I. M. G. (NÚM. EXP.: 2022/129 1) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 3 d’agost de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/3400: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1291 I. M. G. Pol. X – Parc. XX 
(43184A002000280000ZZ) 

Obra 
menor 96,00 € 
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Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 2 de setembre 
de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Irene Mora Gratacós llicència d’obres per a construir 175m de 
tanca perimetral a la finca ubicada al Polígon X – Parcel·la XX (Ref. Cad.: 
43184A002000280000ZZ) de l’Aldea amb estricta subjecció a les condicions que figuren 
a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
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ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 96,00 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.000,00 x 3,60  72,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 2.000,00 x 1,20  24,00 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

96,00 € 

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

NNSS i han de ser visualment permeables en tota la seva alçada: 
 
“Article 142 
Vies rurals 
[...] 
3. En el sòl no urbanitzable ordinari i en el sòl no urbanitzable deltaic les tanques 
metàl·liques, marges de pedra seca, murs de formigó, parets, o altres elements divisoris 
de la finca, respectaran les distàncies següents en relació amb els camins municipals: 

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

 
Article 144 bis  
Construcció de tanques en sòl no urbanitzable  
La construcció de tanques en sòl no urbanitzable ordinari i sòl no urbanitzable deltaic es 
limita a aquells casos en què sigui imprescindible per raó de l’ús i de les circumstàncies 
del lloc o se’n justifiqui la necessitat per atendre els requeriments productius de 
l’explotació.  
En la construcció de tanques de separació a finques, parcel·les o camins públics, s’han 
de complir les directrius següents: 
a. Només s’admeten tanques d’obra u opaques en aquelles parcel·les on per motius 

de seguretat, cal garantir la impossibilitat d’accés o de vistes i no hi hagi altres 
fórmules de tancament que puguin garantir-ho, i en tot cas no tindran una alçada 
superior a 2 metres. 

b. En tot cas s’admeten murs de pedra seca d’alçada no superior a 90 centímetres. 
c. Les tanques de caràcter vegetal poden tenir una alçada de fins a 3 metres. En la 

resta de casos l’alçada màxima serà de 2 metres, inclòs el fonament en el cas de 
les tanques metàl·liques. 

d. Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència 
en tota la seva alçada. 
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e. Les tanques visualment permeables poden completar-se amb vegetació pròpia de 
l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi. 

f. Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud, 
per bé que poden incorporar diferències per tal de millorar la integració amb l’entorn 
si aquest no és homogeni. 

g. Els materials manufacturats utilitzats en tanques han de tenir colors discrets per tal 
que s’integrin bé en gamma cromàtica del lloc. 

h. Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de tanques, 
aquestes han de permetre el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc. 

i. Les tanques d’obra existents i les permeses en l’apartat a) s’han de tractar amb 
superposicions de vegetació viva per tal de millorar la seva integració al paisatge. 

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

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

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

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

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

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

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel 
qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, s’ha de 
portar abans de començar les obres el document d’ac ceptació d’un dipòsit 
signat per un gestor de residus autoritzat, o un es crit que faci constar la no 
existència de cap tipus de residu que requereixi la  seva gestió.  La no 
presentació d’aquesta documentació donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats 
que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.  

− No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit.  
 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: M. T. T. S. (NÚM. EXP.: 2021/ 1710) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament amb Registre d'entrada núm. 
2021/4674: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/1710 M. T. T. S. Pol. XX – Parc. XX 
(43184A013000950000ZE) 

Obra 
menor 179,71 € 
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Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 7 de setembre 
de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a M. T. T. S. llicència d’obres per a la instal·lació de tanca metàl·lica 
tipus Hèrcules de 288,00 ml de longitud al Polígon XX – Parcel·la XX (Ref. Cad.: 
43184A013000950000ZE) de l’Aldea amb estricta subjecció a les condicions que figuren 
a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
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ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 179,71 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 3.744,00 x 3,60  134,78 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 3.744,00 x 1,20  44,93 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

179,71 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
− La tanca confrontant amb el camí municipal, s’ajustarà al que diuen els articles 142 

i 144bis de les NNSS, pel que fa a la seva tipologia, permetrà el pas d’aigua de pluja 
i estarà separada 3.5 m de l’eix del camí. 

 
“Article 142 
Vies rurals 
[...] 
3. En el sòl no urbanitzable ordinari i en el sòl no urbanitzable deltaic les tanques 
metàl·liques, marges de pedra seca, murs de formigó, parets, o altres elements divisoris 
de la finca, respectaran les distàncies següents en relació amb els camins municipals: 

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

 
“Article 144 bis  
Construcció de tanques en sòl no urbanitzable  
La construcció de tanques en sòl no urbanitzable ordinari i sòl no urbanitzable deltaic es 
limita a aquells casos en què sigui imprescindible per raó de l’ús i de les circumstàncies 
del lloc o se’n justifiqui la necessitat per atendre els requeriments productius de 
l’explotació.  
En la construcció de tanques de separació a finques, parcel·les o camins públics, s’han 
de complir les directrius següents: 
a. Només s’admeten tanques d’obra u opaques en aquelles parcel·les on per motius 

de seguretat, cal garantir la impossibilitat d’accés o de vistes i no hi hagi altres 
fórmules de tancament que puguin garantir-ho, i en tot cas no tindran una alçada 
superior a 2 metres. 

b. En tot cas s’admeten murs de pedra seca d’alçada no superior a 90 centímetres. 
c. Les tanques de caràcter vegetal poden tenir una alçada de fins a 3 metres. En la 

resta de casos l’alçada màxima serà de 2 metres, inclòs el fonament en el cas de 
les tanques metàl·liques. 

d. Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència 
en tota la seva alçada. 
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e. Les tanques visualment permeables poden completar-se amb vegetació pròpia de 
l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi. 

f. Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud, 
per bé que poden incorporar diferències per tal de millorar la integració amb l’entorn 
si aquest no és homogeni. 

g. Els materials manufacturats utilitzats en tanques han de tenir colors discrets per tal 
que s’integrin bé en gamma cromàtica del lloc. 

h. Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de tanques, 
aquestes han de permetre el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc. 

i. Les tanques d’obra existents i les permeses en l’apartat a) s’han de tractar amb 
superposicions de vegetació viva per tal de millorar la seva integració al paisatge.” 

 
− Les tanques han de complir els condicionants fixats  als articles anteriorment 

esmentats. Han de ser visualment permeables en tota  la seva alçada. 
− Si la finca llinda amb un camí municipal, abans de l’ inici de les obres serà preceptiu 

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

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

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

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

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents. 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.9.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: ELÈCTRICA DEL EBRO, S.A.U. (N ÚM. EXP.: 2022/1323) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 5 d’agost de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/3448: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1323 
Elèctrica del Ebro, 

S.A.U. 
(Ref.: 504394-BT) 

Pol. XX – Parc. XX 
(43184A013001300000ZX) 

Obra 
menor 28,85 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
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activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 7 de setembre 
de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Elèctrica del Ebro, S.A.U. llicència d’obres per a localitzar, 
senyalitzar i realitzar una connexió en LABT a 400V existent provinent del CT EBRO036 
Q.02-S.02. S’efectuarà nova estesa LABT a 400V des de la connexió en suport de fusta 
fins a nou puntalet + CPM al Polígon XX – Parcel·la XXX (Ref. Cad.: 
43184A013001300000ZZ) de l’Aldea amb estricta subjecció a les condicions que figuren 
a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
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ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 28,85 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 357,04 x 3,60  12,85 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 357,04 x 1,20  4,28 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

28,85 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.10.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: C. T (NÚM. EXP.: 2022/1325) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 10 d’agost de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/3479: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1325 C. T. Pol. X – Parc. XX 
(43184A002000360000ZB) 

Obra 
menor 92,90 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 7 de setembre 
de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a C. T. llicència d’obres per a construcció de bassa per a recollida 
d’aigua al Polígon X – Parcel·la XX (Ref. Cad.: 43184A002000360000ZB) de l’Aldea 
amb estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
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SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 92,90 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.935,43 x 3,60  69,68 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 1.935,43 x 1,20  23,22 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

92,90 € 

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

− La finalitat de la bassa és per a la recollida d’aigua i té finalitat agrícola, tal com 
s’ha exposat a la sol·licitud. 
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− L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat 
i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

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

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.11.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES  A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: ASSESSORIA I ASSEGURANCES CARL ES, S.L. (NÚM. 
EXP. 2022/1418) 
 
Vist que Assessoria i Assegurances Carles, S.L., amb Registre General d’Entrada 
2022/3836, presenta comunicació prèvia d’obres consistents en instal·lació de panells 
fotovoltaics a l’immoble ubicat al carrer Monturiol, 6 (Ref. Cad.: 
8831303BF9183B0001YO) 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 7 de setembre 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 Assessoria i Assegurances Carles, S.L., consistents en instal·lació de 
panells fotovoltaics a l’immoble ubicat al carrer Monturiol, 6 (Ref. Cad.: 
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8831303BF9183B0001YO)  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. 
Expedient:   2022/1418   
R.G.E.:  2022/3836 
Sol·licitant:    Assessoria i Assegurances Carles, S.L. 
Emplaçament:   Carrer Monturiol, 6 
Ref. Cadastral: 8831303BF9183B0001YO 
 
 
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, 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 NO es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1 Descripció de la petició 
Instal·lació amb inversor híbrid 5KW amb panells (5,8kw) amb possibilitat d'instal·lar 
fins a 1,7kw més. (3 plaques aprox.) 
2 Documentació aportada 
Model de sol·licitud de llicència 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 2E . 
 
5 Fonaments de dret   
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• 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 docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

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 7.555,00 €. 
 

 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 7.555,00 x 3,60  271,98 € 

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

271,98 x 90 % - 244,78 € 

TOTAL     27,20 € 
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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 27,20 € amb el següent 
desglossament: 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 7.555,00 € x 3,60 % 271,98 € 

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

271,98 x 90 % - 244,78 € 

TOTAL     27,20 € 
 
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. 
 
2.1.12.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES  A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: C. P. D. (NÚM. EXP. 2022/1412)  
 
Vist que C. P. D., amb Registre General d’Entrada 2022/3832, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en instal·lació de panells fotovoltaics a l’immoble ubicat al 
carrer Joan Carles, I, X (Ref. Cad.: 8430723BF9182G0001FF) 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 7 de setembre de 2022 pels serveis tècnics 
municipals, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent 
normativa urbanística. 
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Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per C. P. D., consistents en instal·lació de panells fotovoltaics a l’immoble 
ubicat al carrer Joan Carles I, X (Ref. Cad.: 8430723BF9182G0001FF)  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. 
Expedient:   2022/1412    
R.G.E.:  2022/3832 
Sol·licitant:    C. P. D. 
Emplaçament:   Carrer Joan Carles I, X 
Ref. Cadastral: 8430723BF9182G0001FF 
 
 
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, 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 NO es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1 Descripció de la petició 
Instal·lació amb inversor híbrid 5KW amb panells (5,8kw) amb possibilitat d'instal·lar 
fins a 1,7kw més. (3 plaques aprox.) 
 
2 Documentació aportada 
Model de sol·licitud de llicència 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 
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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 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 docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

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€ 
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El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 7.555,00 €. 
 

 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 7.555,00 x 3,60  271,98 € 

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

271,98 x 90 % - 244,78 € 

TOTAL     27,20 € 
 
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 27,20 € amb el següent 
desglossament: 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 7.555,00 € x 3,60 % 271,98 € 

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

271,98 x 90 % - 244,78 € 

TOTAL     27,20 € 
 
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. 
 
2.1.13.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES  A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: J. L. B. S. (NÚM. EXP. 2022/141 4) 
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Vist que Juan Luis Bertomeu Sorribes, amb Registre General d’Entrada 2022/3837, 
presenta comunicació prèvia d’obres consistents en instal·lació de panells fotovoltaics a 
l’immoble ubicat al carrer Lligallo de Carvallo, XX (Ref. Cad.: 9434510BF9193S0001KF) 
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 7 de setembre 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. L. B. D., consistents en instal·lació de panells fotovoltaics a l’immoble 
ubicat al carrer Lligallo de Carvallo, XX (Ref. Cad.: 9434510BF9193S0001KF)   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                              
 
Expedient:     2022/1414     
RGE: 2022/3837 
Assumpte:  Sol·licitud de llicència d'obra menor per a la instal·lació de plaques 

solars fotovoltaiques. 
Sol·licitant:   J. L. B. S. 
Emplaçament:  C/ Lligallo de Carvallo, XX 
Ref. Cadastral: 9434510BF9193S0001KF 
 
 
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, 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 
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pretenen dur a terme NO es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1 Descripció de la petició 
Instal·lació amb inversor híbrid 5KW amb panells (5,8kw) amb possibilitat d'instal·lar 
fins a 1,7kw més. (3 plaques aprox.) 
 
2 Documentació aportada 
Model de sol·licitud de llicència d’obres i memòria tècnica signada per Alejandro Saura 
Gea amb el pressupost de l’obra a executar i l’estudi de seguretat i salut. 
 
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 2D . 
 
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.  
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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 docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

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 8.256,20 €. 
 

 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 8.256,20 x 3,60  297,22 € 

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

297,22 x 90 % - 267,50 € 

TOTAL     29,72 € 
 
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 29,72 € 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) 8.256,20 € x 3,60 % 297,22 € 

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

297,22 x 90 % - 267,50 € 

TOTAL     29,72 € 
 
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. 
 
2.1.14.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: ELÈCTRICA DEL EBRO, S.A.U. (N ÚM. EXP.: 2022/1374) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 18 d’agost de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/3607: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1374 
Elèctrica del Ebro, 

S.A.U. 
(Ref.: 441605-BT/MT) 

C/ Sant Genís – 
C/ del Mig, XX Obra menor 1.586,80 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 7 de setembre 
de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Elèctrica del Ebro, S.A.U. llicència d’obres per a la construcció 
d’una nova línia subterrània de BT, per atendre la petició d’un nou subministrament de 
89,655 kW efectuada per part de SAREB, SA. Per a realitzar el nou subministrament, 
es realitzarà l’obertura i tancament de 290 m rasa (200 m per vorera i 90 m per asfalt), 
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des de nova sortida del CT EBRO038 fins a entroncament en subterrani amb la línia 
EBRO038 Q02 S02 a la cantonada del Carrer Reus amb Carrer Sant Genís, la qual es 
quedarà en puntes mortes. El tram subterrani restant fins al del carrer Mig, número XX 
quedarà connectat directament a la xarxa del CT EBRO038. Es realitzarà una estesa 
total de 306 m de conductor subterrani amb estricta subjecció a les condicions que 
figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 1.586,80 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 33.058,23 x 3,60  1.190,10 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 33.058,23 x 1,20  396,70 €  

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

 16,00 € 
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TOTAL 
 

1.586,80 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

− Les parts de rases en vorera es reposaran amb els m ateixos materials que 
els preexistents. 

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

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

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

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

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

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

− Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 
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SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.- Alcaldia 
 
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL 
SERVEI DE GUARDA I ENTRETENIMENT D’INFANTS AL CAMPU S D’ESTIU 2022. 
NÚM. EXP.: 2022/894. 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de guarda i entreteniment d’infants al 
Campus d’Estiu 2022. 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ACTIESPORT 
MANAGEMENT SL registrat en data 20 de maig de 2022 amb núm. RE 2022/2214. 
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: 85312110-3 
- El responsable del contracte serà Irene Negre Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 12.820,00 €. Activitat exempta d'IVA. Art. 20, punt 9 de 
la Llei IVA 37/1992. 
- 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 12.820,00 €, activitat exempta d'IVA. Art. 
20, punt 9 de la Llei IVA 37/1992, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/337/22716 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 SOBRE L'APROVACIÓ D'UN ANN EX EXERCICI 2022 
AL CONVENI MARC PER A LA COOPERACIÓ INTERADMINISTRA TIVA ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’ ALDEA, PER A LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS (NÚM. EXP. 20 22/1423) 
 
L’article 62 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials disposa que els 
ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels serveis 
socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i projectes, el 
servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics. 
 
A la comarca del Baix Ebre, el servei d'atenció social primària s’instrumenta mitjançant 
un conveni marc signat amb cada un dels ajuntaments beneficiaris. 
 
Aquest conveni es va complementant amb els serveis addicionals que s’incorporen per 
raó de les determinacions del Contracte Programa que se signa amb el Departament de 
Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, que és el document a través del qual 
s’estableix la xarxa de serveis socials comarcals i el seu finançament. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de Drets Socials han aprovat el 
Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 
entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal del Baix Ebre en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social. 
 
En aquest marc de col·laboració i amb la finalitat de donar continuïtat i consolidació a 
les prestacions dels serveis socials bàsics, cal definir les aportacions municipals en la 
prestació dels diferents serveis del Consell Comarcal vers els ajuntaments. 
 
La clàusula quarta del conveni marc per a la prestació dels serveis socials comarcal del 
Baix Ebre disposa que l’Ajuntament de l’Aldea accepta aportar la quantitat que per les 
prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres programes relatius al 
benestar social en el seu municipi li correspongui. Aquesta quantitat serà fixada 
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anualment mitjançant una addenda al present Conveni Marc i caldrà que es faci efectiva 
al Consell Comarcal abans del dia establert en aquell document. 
 
3. Per aplicació d’aquest conveni, l’Ajuntament de l’Aldea aportarà la quantitat de 
48.207,26 euros per a la prestació del servei SERVEIS SOCIALS BÀSICS de l’exercici 
2022, d’acord amb el següent desglossament: 
 

 
 
Atès l’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució 
de finalitats d’interès comú. 
 
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local conferides per Decret de l’Alcaldia 
núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar l’annex exercici 2022 al conveni marc per a la cooperació 
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea, per 
a la prestació dels serveis socials bàsics, el text íntegre del qual consta a l’expedient. 
 
SEGON. Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè realitzin 
tants actes i gestions com calguin per executar aquest acord. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada per al seu coneixement 
i efectes adients. 
 
QUART.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web 
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD PER AL NOMENAMENT DE LA CO MISSIÓ DE 
CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA (NÚM. EXP.: 2022 /1424) 
 
Per part de la regidoria d’Acció Cultural s’ha estimat convenient la creació d’una 
Comissió de Cultura municipal amb l’objectiu de promoure la visibilitat de la cultura, 
compartir coneixements en aquest camp, debatre i reflexionar sobre temes d’interès 
comú i afavorir la cohesió i la col·laboració entre els sectors culturals del municipi de 
l’Aldea. 
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La Comissió de Cultura dependrà de la Regidoria d’Acció Cultural de l’Ajuntament de 
l’Aldea, qui proposarà el nomenament i cessament de les persones membres de la 
Comissió a la Junta de Govern Local. 
 

Les persones proposades per la Regidoria d’Acció Cultural per a ser membres de la 
Comissió de Cultura seran persones representatives de l’àmbit cultural municipal, amb 
una reconeguda trajectòria. 
 

Les persones membres de la Comissió de Cultura seran nomenades pel període d’un 
any que, de manera consecutiva, podran ser renovats per períodes successius d’igual 
durada. 
 

La funció principal de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de l’Aldea serà la 
cooperació i contribució en la política municipal d’activitats culturals, sens perjudici 
d’altres funcions que li pugui atribuir la regidoria, sempre amb el benentès que és el 
Govern municipal qui, a proposta de la regidoria d’Acció Cultural, aprova la realització 
de les propostes que puguin sorgir de la comissió. 
 
Tots el acords de la Comissió de Cultura seran elevats al govern municipal mitjançant la 
regidoria d’Acció Cultural per ser aprovats, si s’escau. 
 
La Comissió de Cultura no té cap competència municipal delegada, és un espai de debat 
cultural. 
 
Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Nomenar com a membres de la Comissió de Cultura per a l’any 2022 els 
següents: 
 

− M. P. C. B., amb DNI 40950986S 
− M. P. C. M., amb DNI 40928172V 
− M. E. B., amb DNI 47625152H 
− M. M. M., amb DNI 40923206L 
− LL. B. P., amb DNI 47628867F 

 
SEGON. Notificar aquest acord a les persones nomenades com a membres de la 
Comissió de Cultura de l’Aldea. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD DE SOL·LICITUD DE SUBVENCI Ó AL 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA PER A LA MILLORA I RENOV ACIÓ DE LES 
XARXES D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA DELS MUNICIPIS  PETITS I 
MITJANS DE CATALUNYA EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERA CIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PER LA UNIÓ E UROPEA NEXT 
GENERATION EU. (NÚM. EXP.: 2022/1247) 
 
Atès el requeriment de documentació efectuat pel Departament de la Presidència, en 
data 31 d’agost, mitjançant Registre General d’Entrada 2022/3776. 
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Vista la convocatòria del Departament de la Presidència, RESOLUCIÓ PRE/2115/2022, 
de 28 de juny, per la qual s’obre la convocatòria del procediment per a la concessió de 
subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa 
dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea NextGenerationEU (ref. BDNS 
636385). 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea està interessat en acollir-se a l’esmentada 
convocatòria. 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2022/359 es va aprovar la documentació 
elaborada per sol·licitar la subvenció especificada: 
- La “Memòria Justificativa del projecte de millora i renovació de les xarxes d’abastament 
d’aigua del municipi de l’Aldea”, amb la finalitat de justificar la necessitat i viabilitat del 
projecte. 
- La “Memòria Tècnica del projecte de millora i renovació de les xarxes d’abastament 
d’aigua del municipi de l’Aldea”, que descriu i detalla les actuacions que es duran a terme 
per a la millora de l’abastament d’aigua i reducció de pèrdues al municipi. 
 
Atès que segons aquesta documentació el projecte, segons la base 6.1 d’aquesta 
subvenció, s’enquadra dins la tipologia “Actuacions d’inversió per a la reducció de 
pèrdues en les xarxes de distribució en baixa ja existents”. 
 
Atès que es compleixen els requisits de la base 6.2 de l’esmentada subvenció. 
 
Atès que el projecte està emmarcat dins el component 5, inversió 1 del PRTR en el marc 
dels fons Next Generation EU. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades pel Ple d’aquest Ajuntament, mitjançant acord de 
data 27 de juny de 2019, on s’especifica que la sol·licitud i acceptació de subvencions 
quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal 
competent passarà a ser competència de la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció al Departament de la Presidència per a la millora i 
renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de 
Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la 
Unió Europea NextGenerationEU. 
 
SEGON.- Aprovar la realització de l’activitat objecte de l’ajut, ja que l’Ajuntament té 
viabilitat per donar compliment a les fites i objectius d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.- Donar trasllat del present acord al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONT RACTACIÓ DE LES 
OBRES “PROJECTE D’ENDERROC DE LA GRANJA 1 DEL TRINQ UET” PER A 
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA (NÚM. EXP.: 2022/1218) 
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El present contracte té per objecte l’execució de les obres incloses en el projecte 
“Projecte d’enderroc de la granja 1 del Trinquet”, redactat per l’Arquitecte tècnic Sr. 
Francesc Sanz Garcia, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de la Corporació 
de data 17 de desembre de 2021, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
el dia 29 de desembre de 2021 (CVE 2021-11160) i havent transcorregut el termini de 30 
dies hàbils sense que es presentin al·legacions i reclamacions, el projecte s’ha aprovat 
definitivament per la Junta de Govern Local de la Corporació de data 25 de febrer de 2022. 
 
Vist que, s’ha justificat la necessitat i idoneïtat del contracte per part de la Regidoria 
d’Acció Urbana i Rural. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal, el percentatge que suposa la contractació en 
relació amb els recursos ordinaris del pressupost per a l’exercici 2022 és d’un 1,56 % 
del total. 
 
Vist l’informe de Secretaria en que es detalla que, d’acord amb les característiques de 
l’obra, es considera el procediment més adequat per a la seva adjudicació el 
procediment obert simplificat, amb diferents criteris d’adjudicació de caràcter automàtic. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades mitjançant Decret d’Alcaldia 216/2019, de 18 de 
juny. 
 
En aplicació de l’Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases 
de Règim Local i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
En conseqüència, proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, 
amb diferents criteris d’adjudicació de caràcter automàtic per a l’obra “Projecte 
d’enderroc de la granja 1 del Trinquet”. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació 
referida, amb un pressupost base de licitació de 86.322,01 € (71.340,50 € i 14.981,51 € 
d’IVA) amb càrrec a la partida pressupostària 2022/22637/459/1 de l’estat de despeses 
del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2022. 
 
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el 
contracte. 
 
QUART. Publicar al Perfil del contractant perquè durant el termini de vint dies naturals, 
comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es presentin 
les proposicions que es considerin pertinents. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la Intervenció municipal. 
 

APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.6.- DONAR COMPTE DE LES LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIE S 
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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. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2022/230, de 27 de maig  
 
Vist que des d’aquesta Alcaldia s’han dictat 5 decrets, del següent contingut: 
 

1. Decret d’Alcaldia núm. 371 de data 5 d’agost de 2022 Comunicació pèrdua de 
valor transmissió immoble ubicat a la C/Prolongació Pau Casals. 

2. Decret d’Alcaldia núm. 374 de data 5 d’agost de 2022 Actualització del padró de 
la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus 
urbans. 

3. Decret d’Alcaldia núm. 404 de data 2 de setembre de 2022 Comunicació pèrdua 
de valor transmissió immoble ubicat a la C/Major, 69. 
 

4. Decret d’Alcaldia núm. 414 de data 8 de setembre de 2022 Actualització del 
padró de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres 
residus urbans. 

5. Decret d’Alcaldia núm. 422 de data 8 de setembre de 2022 Decret relació 1/2022 
plusvàlues 

 
3. PROPOSTES URGENTS 
 
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent d’aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant arrendament operatiu, de subministrament, instal·lació i 
manteniment de la gespa artificial del camp de futbol municipal, 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’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRA CTACIÓ, 
MITJANÇANT ARRENDAMENT OPERATIU, DE SUBMINISTRAMENT , 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LA GESPA ARTIFICIAL D EL CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL (NÚM. EXP.: 2022/1438) 
 
“El contracte consisteix en el subministrament, instal·lació i manteniment d’un nou 
paviment de gespa artificial per al Camp de Futbol de L’Aldea amb l’objectiu de millorar 
les condicions d’ús del terreny de joc per a la pràctica del futbol, i la retirada prèvia de 
l’actual gespa artificial i posterior trasllat a abocador autoritzat o a empresa que gestioni 
el residu, incloent carrega, transport i entrega del certificat de correcta gestió del material 
retirat, d’acord amb el projecte tècnic de l’actuació redactat per l’arquitecte J. M. S. Cº 
Nº 7707/0 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
Vist que, s’ha justificat la necessitat i idoneïtat del contracte per part de la Regidoria 
d’Acció Esportiva. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal, el percentatge que suposa la contractació en 
relació amb els recursos ordinaris del pressupost. 
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Vist l’informe de Secretaria en que es detalla que, d’acord amb les característiques de 
l’obra, es considera el procediment més adequat per a la seva adjudicació el 
procediment obert, amb diferents criteris d’adjudicació. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 
27 de juny de 2019. 
 
En aplicació de l’Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases 
de Règim Local i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
En conseqüència, proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant arrendament operatiu, de 
subministrament, instal·lació i manteniment de la gespa artificial del camp de futbol 
municipal, a través de procediment obert. 
 
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que ha de regir el contracte. 
 
TERCER. Publicar al Perfil del contractant perquè durant el termini de trenta cinc dies 
naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es 
presentin les proposicions que es considerin pertinents. 
 
QUART. Notificar el present acord a la Intervenció municipal.” 
 

APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent d’aprovar inicialment el projecte 
executiu per a la renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de l’Aldea, 
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. 
 
3.2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXECUTI U PER A LA 
RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL  MUNICIPAL DE 
L’ALDEA (EXP. NÚM.: 2022/1437) 
 
“Atès l’Ajuntament de l’Aldea va encomanar la redacció del Projecte executiu per a la 
renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de l’Aldea. 
 
El motiu principal es que després de16 any, la gespa actual ha arribat al límit de la seva 
vida útil degut al ús continu que ha té el camp. La gespa instal·lada llavors era de 60 
mm d’altura i a dia d’avui, podem dir que la mitjana està sobre uns 30 mm. Això suposa 
que ha perdut totes les seves característiques del paviment esportiu que era, i avui es 
senzillament una moqueta llastrada amb sorra i cautxú que no acompleix amb les 
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condicions mínimes esportives que cal exigir i que a més pot arribar a ser perillosa pels 
jugadors. 
 
L’Arquitecte J. M. S. Cº Nº 7707/0 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, ha redactat 
el projecte d’obres, tenint en compte el previst a l’art. 233.2 de 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. 
 
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 executiu per a la renovació de la gespa artificial 
del camp de futbol municipal de l’Aldea”, el qual preveu un pressupost d’execució 
d’obres de 206.892,00 €, 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. 
 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:30 hores d el dia 9 de setembre de 2022, 
de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta d e 48 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
Xavier Royo i Franch     Roser Noche Casanova  


