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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 18/21 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 17 DE 
SETEMBRE DE 2021. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  17 de setembre de 2021 
  
A L’Aldea, quan són les 13:30 hores, del dia 17 de setembre de 2021, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, 
que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, el Secretari Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo Ventura 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 3 DE 
SETEMBRE DE 2021. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular 
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de setembre de 
2021 que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada 
per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme  
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DECLARACIÓ RESPON SABLE D’INICI 
D’ACTIVITAT D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC. INTERESSAT: J. S. LL. (NÚM. EXP.: 
2021/1235) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist que en data 3 de setembre de 2021, per mitjà del registre d’entrada número 
2021/3614, el Sr. J. S. LL. presenta declaració responsable d’inici d’activitat d’habitatge 
d’ús turístic de l’edificació situada al carrer Església, XX (Ref. Cadastral: 
9439922BF9193G0001WS), d’aquest municipi. 
 
Vist que l’informe tècnic de data 10 de setembre de 2021 és favorable. 
 
Vist l’informe del Secretari-interventor accidental sobre la legislació aplicable a la 
declaració responsable d’inici d’activitat d’habitatges d’ús turístic. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
2019/216 de data 18 de juny de 2020. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Donar-se per assabentada de la declaració responsable d’inici d’activitat 
d’habitatge d’ús turístic de l’edificació situada al carrer Església, XX (Ref. Cadastral: 
9439922BF9193G0001WS) d’aquest municipi. 
 
SEGON. Procedir per part d’aquest Ajuntament a la tramitació de l’alta de l’HUT al 
registre de Turisme de Catalunya. 
 
TERCER. Informar a la sol·licitant que l’adquisició de la titularitat d’un HUT resta 
sotmesa a les següents obligacions: 
 
• Caldrà informar a la sol·licitant de les obligacions que ha d’assumir en el moment de 

l’alta al Registre de Turisme de Catalunya i que són les següents: 
 

− Els habitatges no poden ser ocupats amb més places de les indicades a la cèdula 
d'habitabilitat i, en qualsevol cas, la seva capacitat màxima no pot excedir de 15 
places. 

− Els habitatges han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i dels estris 
necessaris per ser ocupats immediatament, amb la finalitat de prestar un servei 
d'allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, i tot en 
perfecte estat d'higiene. 

− El propietari o propietària de l'habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de 
facilitar a les persones usuàries i als veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera 
immediata consultes i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic. 

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

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

− En cas que la persona usuària d'un habitatge d'ús turístic atempti contra les regles 
bàsiques de la convivència o incompleixi ordenances municipals dictades a aquest 
efecte, la persona titular de la propietat, o la persona gestora de l'habitatge d'ús 
turístic, ha de requerir a la persona cessionària que abandoni l'habitatge 
immediatament. 
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− Els habitatges d'ús turístic han d'exhibir en un lloc visible i fàcilment localitzable per 
a les persones usuàries la comunicació del NIRTC, la seva capacitat màxima i el 
telèfon del servei d'assistència i manteniment. Aquells que encara no disposin del 
NIRTC, transitòriament, han de suplir-ne l'exhibició amb la comunicació del número 
provisional al qual es fa referència a l'article 121-1.2 del Decret de turisme de 
Catalunya. 

 
QUART. Aprovar la liquidació prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la 
taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en 
les activitats i instal·lacions d’aquest municipi per un import total de 100,00 €. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat de l’acord al 
Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya i a als serveis d’Intervenció 
municipals.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA COMUNICACIÓ PRÈVI A DE LA PRIMERA 
OCUPACIÓ. INTERESSAT: J. G. G. (NÚM. EXP.: 2021/637 ) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que en data 30 d’abril de 2021 s’ha presentat sol·licitud per a la comunicació prèvia 
de la primera ocupació relativa a habitatge unifamiliar aïllat en planta baixa al carrer Pau 
Casals, XX (Ref. Cadastral: 8830201BF9183B0001WO),  de l’Aldea, Expedient d’obres 
2019/1230, la qual va ser autoritzada en virtut de la llicència d’obres atorgada per la 
Junta de Govern Local en sessió de data 22 de febrer de 2019 a favor del Sr. J. G. G. 
 
En data 17 de juliol de 2021, mitjançant Registre General de Sortida 2021/1518, es 
requereix aportació de documentació. Mitjançant Registre General d’Entrada 2021/2093 
s’aporta documentació sol·licitada. 
 
Vist l’informe de data 14 de setembre de 2021 emès al respecte  per part del tècnic 
municipal. 
 
Atès l’art. 187 bis del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 
Atès el que disposa l’Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa de llicències 
urbanístiques. 
 
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 
216/2019 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD, 
 
PRIMER.- Incorporar la comunicació prèvia de la primera ocupació relativa a  habitatge 
unifamiliar aïllat en planta baixa al carrer Pau Casals, XX (Ref. Cadastral: 
8830201BF9183B0001WO),  de l’Aldea, la qual va ser autoritzada en virtut de la llicència 
d’obres atorgada per la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de febrer de 2019 
a favor del Sr. J. G. G. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació de taxa de l'esmentada llicència de 1a ocupació per 
import de  67,00 € d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal núm.9. 
 
TERCER.- 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 REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: A. A. S. (NÚM. EXP. 2021/1243) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. A. A. S., en data 27 d’agost de 2021 i amb Registre General d’Entrada 
2021/3525, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en replanar la 
vorera per tal de facilitar l’accés de vehicles al garatge de l’immoble ubicat al carrer 
Clavell, XX (Ref. Cad.: 8429925BF9182G0001RF)  d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 10 de setembre de 
2021, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada pel Sr. A. A. S., consistents en replanar la vorera per tal de facilitar l’accés 
de vehicles al garatge de l’immoble ubicat al carrer Clavell, XX  i comunicar que per part 
dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva 
petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES                              
 
Expedient:    2021/1243 
R.G.E.:    2021/3525 
Assumpte: Comunicació prèvia d’obres consistents en “replanar la vorera per 

accedir al garatge amb cotxe” 
Sol·licitant:     A. A. S. 
Ref. Cadastral:       8429925BF9182G0001RF 
Emplaçament:  C/ Clavell XX 
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Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto l’informe següent: 
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme NO es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1 Descripció de la petició 
“Replanar la vorera per accedir al garatge amb cotxe”. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 
 

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

 
4 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat,  
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 
 
INFORME   
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
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1- L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat 
i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

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

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

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

5- Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació 
d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin 
procedents d’acord amb la normativa vigent. 

6- HAURÀ DE MANTENIR LA RASANT DE LA VORERA ACTUAL . 
7- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre 

construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística amb 
el següent desglossament: 

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

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 100,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 100€ x 3,60 % 3,60 € 

TOTAL  3,60 € 
 
Damià Encontrado Sol 
Arquitecte  Municipal ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 3,60 € 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) 100,00 x 3,60 % 3,60 € 

TOTAL  3,60 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: T. E. G. (NÚM. EXP. 2021/1211)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que la Sra. T. E. G., en data 30 d’agost de 2021 i amb Registre General d’Entrada 
2021/3548, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la reparació de 
desperfectes i revestiment de la façana de l’immoble ubicat al carrer Migjorn, XX (Ref. 
Cadastral: 8426537Bf9182E0001IL) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 14 de setembre de 
2021, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per la Sra. T. E. G., consistents en la reparació de desperfectes i revestiment 
de la façana de l’immoble ubicat al carrer Migjorn, XX (Ref. Cadastral: 
8426537Bf9182E0001IL) i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha 
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES  
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Expedient:     2021/1211 
R.G.E.:    2021/3548 
Assumpte: “Reparació de desperfectes en revestiment de façana” 
Sol·licitant:     T. E. G. 
Ref. Cadastral:       8426537Bf9182E0001IL 
Emplaçament:  c/ Migjorn XX 
  
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto l’informe següent: 
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme NO es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 

 
“reparació de desperfectes en revestiment de façana”. 
 
2 Documentació aportada 

 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres i 
pressupost del constructor. 
 
3 Tipus d’obra 

 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 
 

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

 
4 Règim del sòl 

 
L’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 . 
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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 

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

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

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

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

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

5-  Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de 
Catalunya, s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent 
d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de r esidus 
autoritzat. Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a 
l’Ajuntament el certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la 
no presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les 
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent. 

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

 
Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres de l’Ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 560,00 €. 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 560,00€ x 3,60 % 20,16 € 

TOTAL  20,16 € 
 
Damià Encontrado Sol 
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Arquitecte  Municipal ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 20,16 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 560,00 x 3,60 % 20,16 € 

TOTAL  20,16 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: F. R. F. (NÚM. EXP. 2021/1058) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. F. R. F., en data 20 de juliol de 2021 i amb Registre General d’Entrada 
2021/2989, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en substitució de 
paret vegetal per paret d’obra i realització de pla de formigó per a instal·lació de pèrgola 
al carrer Major, XX (Ref. Cad.: 8330908BF9183A0001KM) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 16 de setembre de 
2021, 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 pel Sr. F. R. F., consistents en substitució de paret vegetal per paret d’obra 
i realització de pla de formigó per a instal·lació de pèrgola al carrer Major, XX (Ref. Cad.: 
8330908BF9183A0001KM) i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha 
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES  
 
Expedient:   2021/1058 
R.G.E.:  2021/2989    
Assumpte:   Comunicació d’obres consistents en la substitució de paret vegetal 

i realització de pla de formigó per a instal·lació de pèrgola 
Sol·licitant:    F. R. F. 
Emplaçament:   C/ Major, XX 
Ref. Cadastral:  8330908BF9183A0001KM 
 
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto l’informe següent: 
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que 
resten subjectes a comunicació prèvia. 
INFORME   

 
1 Descripció de la petició 
Substitució de paret de breso per una d’obra i realització de pla de formigó per la 
col·locació d’una pèrgola. 
 
2 Documentació aportada 
Model de sol·licitud de llicència d’obres menors i pressupost del constructor. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 
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a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i 
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. 

 
4 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat,  
Zona extensiva Clau 2A . 
 
5 Fonaments de dret 
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

la legalitat urbanística 
 
6 Conclusió 
L’actuació que es comunica i la documentació aportada compleixen la legislació i el 
planejament vigent, per la qual cosa s’emet informe FAVORABLE  a la sol·licitud 
presentada, amb els següents CONDICIONANTS: 
 

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

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

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

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

5- Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació 
d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin 
procedents d’acord amb la normativa vigent. 

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix 1.125,00 €. 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.125,00 x 3,60 % 40,50 € 

TOTAL  40,50 € 
 

Damià Encontrado Sol, 
Arquitecte  Municipal”  
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 40,50 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.125,00 x 3,60 % 40,50 € 

TOTAL  40,50 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: SAREB, S.A. (NÚM. EXP. 2020/129 3) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que SAREB, S.A., en data 21 de desembre de 2020 i amb Registre General 
d’Entrada 2020/4383, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents 
realització de treballs de pintura en general, comprovació i reparació de les 
instal·lacions, comprovació i/o substitució d’algunes fusteries interiors, finalitzar algun 
revestiment, equipament cuines així com posada en marxa de l’ascensor i de 
l’aparcament de l’immoble ubicat a l’Avinguda Catalunya, X (Ref. Cadastral: 
8028409BF9182G0001DF) d’aquest municipi. 
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Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 16 de setembre de 
2021, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per SAREB, S.A., consistents en la realització de treballs de pintura en 
general, comprovació i reparació de les instal·lacions, comprovació i/o substitució 
d’algunes fusteries interiors, finalitzar algun revestiment, equipament cuines així com 
posada en marxa de l’ascensor i de l’aparcament de l’immoble ubicat a l’Avinguda 
Catalunya, X (Ref. Cadastral: 8028409BF9182G0001DF) i comunicar que per part dels 
serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva 
petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS                               
Assumpte:   Comunicació prèvia d’obres excloses de llicència 
Expedient:   2020/1293    
Sol·licitant:    SAREB S.A. 
R.G.E.:  2020/4383 
Emplaçament:   Avinguda Catalunya, X. 
Ref. Cadastral:      8028409BF9182G0001DF 
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia de data 03 de setembre de 
2021, 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 no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que 
resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1 Descripció de la petició 
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Treballs de pintura en general, comprovació i reparació de les instal·lacions, 
comprovació i/o substitució d’algunes fusteries interiors, finalitzar algun revestiment, 
equipament cuines així com posada en marxa de l’ascensor i de l’aparcament. 

 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 
 

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

 
4 Règim del sòl 
L’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà  ,zona 
Semi-Intensiva  Clau 1B segons les actuals Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea 
aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005.  
 
5 Fonaments de dret 
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

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

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

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

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

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

5- Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació 
d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin 
procedents d’acord amb la normativa vigent. 
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6- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística amb 
el següent desglossament: 
 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix 64.030,92 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 64.030,92 x 3,60 % 2.305,11 € 

TOTAL  2.305,11 € 
 

Damià Encontrado Sol 
Arquitecte  Municipal ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 2.305,11 € amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 64.030,92 x 3,60 % 2.305,11 € 

TOTAL  2.305,11 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: J. M. B. B. (NÚM. EXP.: 2021/9 67) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  17 

“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 6 de juliol de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/2801: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/967 J. M. B. B.  Pol. X – Parc. XXX 
(43184A007001530000ZF) 

Obra 
menor 59,20 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 16 
de setembre de 2021, 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. M. B. B. llicència d’obres per a construcció de 100ml de tanca 
metàl·lica d’1,5m d’alçada al Polígon X – Parcel·la XXX (Ref. Cad.: 
43184A007001530000ZF) de l’Aldea amb estricta subjecció a les condicions que figuren 
a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
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interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 59,20 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.200,00 x 3,60  43,20 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 1.200,00 x 1,20  14,40 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

59,20 € 

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

anteriorment esmentats. Han de ser visualment perme ables en tota la seva 
alçada, si volen tenir una part massissa han de com plir l’apartat b) de l’art. 144 
bis i si la tanca ha de ser d’obra o opaca, apartat  a) de l’art. 144bis, caldrà la 
seva justificació i l’autorització prèvia de l’ajun tament. 

 
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. 

 
Art. 142.- Vies Rurals.  
3. En el sòl no urbanitzable ordinari i en el sòl n o urbanitzable deltaic les 
tanques metàl·liques, marges de pedra seca, murs de  formigó, parets, o altres 
elements divisoris de la finca, respectaran les dis tàncies següents en relació 
amb els camins municipals: 

 
a) En zona de regadiu o arrossar: 3 m de l’eix del camí 
b) En zona de secà o garriga: 2,5 m de l’eix del ca mí ” 

 
− 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. 

− 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. 

− Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el certificat 
o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació d’aquest 
document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents 
d’acord amb la normativa vigent. 

− Pel que fa a 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. Finalitzades aquestes, la persona 
interessada presentarà a l’Ajuntament el certificat o document acreditatiu dels 
residus de la construcció, la no presentació d’aquest document donarà lloc a 
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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. 
 
2.1.8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: M. P. E. D. (NÚM. EXP.: 2021/ 1162) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 4 d’agost de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/3204: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/1162 M. P. E. D.  Carrer Migjorn, X 
(8526106BF9182F0001HT) 

Obra 
menor 623,77 € 

 
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 municipals en data 16 
de setembre de 2021, 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. P. E. D. llicència d’obres per a instal·lació de generació 
fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 15 KW a l’immoble ubicat 
al carrer Migjorn, X (Ref. Cadastral: 8526106BF9182F0001HT) 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 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  21 

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 56,54 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 12.995,21 x 3,60  467,83 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 12.995,21 x 1,20  155,94 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

623,77 € 

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

− Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fi ns a l’efectiva 
acreditació que s’ha inscrit al Registre de la prop ietat, a favor de 
l’Ajuntament, la cessió dels vials feta per la seny ora Maria Pilar Estorach 
Durán, de 275,22 m² ubicats al C/H5 de l’Aldea i qu e van ser aprovats en 
JGL el 21 de juny del 2010. 

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

− 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. 
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− 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. S’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

− 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. 

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

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.9.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA D'OBRES 
MAJORS. INTERESSADA: U. B. P. (NÚM. EXP. 2021/1061)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per Úrsula Blanch Panisello en 
data 21 de juliol de 2021 amb Registre general d’entrada núm. 2021/3048: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/1061 U. B. P. Pol. X – Parc. XX 
(43184A00800670000ZO) Major 485,17 € 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
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Considerant que, d'acord amb l’informe del Tècnic municipal de data 16 de setembre de 
2021, 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 U. B. P. la llicència d’obres majors per a la construcció de bassa 
de reg al Polígon X – Parcel·la XX (Ref. Cadastral: 43184A00800670000ZO), 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 485,17 € 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) 4.865,92 x 3,60 % 175,17 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 4.865,92 x 1,20 % 59,39 € (*)  

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

TOTAL  485,17 € 

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

1- Previ l’inici de les obres cal que s’aporti el full  de designació de 
Coordinador 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- 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. 

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.  Finalitzades aquestes, la 
persona interessada presentarà a l’Ajuntament el certificat o document 
acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació d’aquest document 
donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents d’acord 
amb la normativa vigent. 

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

SETÈ. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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2.1.10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PRÈVIA DE PROJECTE D’ ACTUACIÓ 
ESPECÍFICA. INTERESSADA: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITA LES, S.L.U. (NÚM. 
EXP. 2021/211) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud de data 10 de febrer de 2021, amb Registre General d’Entrada 
2021/477, presentada per E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. per a 
l’autorització de línia aèria BT a 400V per a un nou subministrament al Pol. 7 – Parc. 
157 5 de L’Aldea. 
 
En data 05 de març de 2021 amb RGS 2021/477 es tramet al Departament de Territori 
i Sostenibilitat el projecte el projecte anteriorment esmentat per a que emeti informe la 
Comissió Territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre. 
 
Mitjançant Registre General d’Entrada 2021/826 de 8 de març de 2021, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme comunica que el present procediment s’ha de tramitar com un 
projecte d’actuació específica. 
 
Atès que aquest Ajuntament, de conformitat amb l’establert a l’article 51 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Protecció de la Legalitat 
Urbanística (RPLU), s’ha sotmès aquest projecte a informació pública, a efectes 
d’exàmens i reclamacions, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 21 de 
juliol de 2021 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament sense que s’hagin presentat 
al·legacions i reclamacions. 
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, d’acord amb l’article 52 del RPLU s’han 
sol·licitat els informes sectorials pertinents per a l’aprovació del projecte d’actuació 
específica en data 30 de juny de 2021 i Registre General de Sortida 2021/1432. 
 
En data 21 de juliol de 2021, mitjançant Registre General d’Entrada 2021/3000 i 
2021/3001, i 9 de setembre de 2021 i Registre General d’Entrada 2021/3660, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat tramet a l’Ajuntament els informes sectorials 
sol·licitats, el sentit dels quals és favorable. 
 
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Municipal en data 16 de setembre de 2021. 
Atès el compliment del que disposen els articles 51 i 52 del Reglament de Protecció de 
la Legalitat Urbanística i en aplicació del que disposa l’article 53 del mateix. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la 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 es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar amb caràcter previ el projecte per a estesa de línia aèria BT a 400V per 
a un nou subministrament; Polígon 7 Parcel.la 157 de l’Aldea, promogut per E-
Distribución Redes Digitales, S.L.U. 
 
Segon.  Trametre còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre per a la seva aprovació definitiva, als efectes de que aquest ajuntament 
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pugui, en cas d’informe favorable de la CUTE, concedir la llicència d’obres 
corresponent.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ 5/2021 
DE LIQUIDACIONS DE L’IIVTNU. (EXP. 2021/1072). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la relació núm. 5/2021 de liquidacions practicades en relació a l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta d’un total 
de 21 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
9840401BF9194B0004GP-2021-2285 transmetent Hereus de G. B. F., import de 82,96€ 
i es tanca amb la clau 43-184-352-9238417BF9193N0001ZY-2021-2307 transmetent 
Treamen Investments II SLU import 101,32€ i amb un import total les 21 plusvàlues de 
5.002,41€. 
 
Atès els articles 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora 
de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Vist l’informe jurídic dels serveis jurídics de la Diputació de Tarragona – Base Gestió 
d’Ingressos de data 16 de juliol de 2018, que transcrit literalment diu: 
 
“Sol·licitat per l’ajuntament informe sobre la possibilitat de liquidar l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per la transmissió d’un 
immoble ubicat en el municipi hem d’indicar: 
 
ANTECEDENTS DE FET: 
 
- La sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, determinava la 

inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març (en endavant TRLRHL), però sols en els supòsits en que no s’hagi produït 
un increment de valor. 
 

- La pròpia sentència determina que no és funció del propi Tribunal Constitucional 
determinar en quins supòsits s’ha produït el increment de valor, i que, en aquest 
sentit, correspon al legislador estatal determinar en quins supòsits es produeix la 
infracció de l’article 31 de la Constitució espanyola, i, per tant, no són supòsit 
sotmesos a tributació per l’impost. 
 

- Aquesta sentència del Tribunal Constitucional havia generat una tendència 
maximalista en la interpretació de la mateixa per part dels Jutjats Contenciosos 
administratius i per part del Tribunals Superiors de Justícia de l’Estat Espanyol, 
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entre ells el de Catalunya, que determinaven que com els esmentats articles 
havien estat exclosos del sistema tributari local, els ajuntaments no podien liquidar 
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en cap 
supòsit. 
 

- Davant aquesta situació d’indefinició, i a l’espera de la modificació legal del Text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, molts ajuntaments no liquidaven 
l’impost, a fi d’evitar situacions de fermesa de les resolucions administratives i 
judicials i poder incórrer en situacions de perjudici econòmic a les hisendes 
públiques. 

- La sentència del Tribunal Constitucional també va provocar que els contribuents 
que havien satisfet l’import de les liquidacions amb anterioritat a la sentència 
sol·licitessin la devolució dels imports satisfets. 
 

- En data 9 de juliol de 2018 el Tribunal Suprem, en la sentència 1163/2018, ha 
dictat la interpretació en interès de llei que determina els criteris que han de seguir 
els ens locals per poder liquidar l’esmentat tribut. 
 

FONAMENTS DE DRET: 
 
- En la determinació de les situacions en que procedeix la devolució d’ingressos 

indeguts, el procediment administratiu aplicable per la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, 
de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques determina 
que els actes administratius adquireixen fermesa transcorregut el termini d’un mes 
des de que van ser dictats. En aquest sentit, els ajuntaments que havien optat per 
la modalitat de liquidació tributària, si la petició de devolució d’ingressos es 
formula amb posterioritat a aquest termini s’havia de procedir a declarar la 
inadmissió de la petició, atès la seva extemporaneïtat. 
 

- Per altra part, els ajuntaments que havien optat per la modalitat d’autoliquidació, 
l’article 120 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària determina 
la possibilitat que els subjectes passius puguin presentar una rectificació de 
l’esmentada autoliquidació en el termini de prescripció, contemplat en l’article 66 
de la Llei General Tributària, és a dir, en quatre anys. Per tant, en aquests casos 
les peticions de devolució d’ingressos indeguts podran ser susceptibles de revisió 
d’acord amb l’establert en la sentència del Tribunal Suprem núm. 1163/2018 de 9 
de juliol. 

- La Sentència del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018 determina diferents 
aspectes claus, en tant no es modifiqui l’establert en el TRLRHL. En primer lloc 
determina que la interpretació de la sentència del Tribunal Constitucional, 
efectuada pels Jutjats contenciosos administratius i pels respectius Tribunals 
Superiors de Justícia, en la majoria de supòsits, ha estat errònia, ja que aquella 
sentència només exclou de tributació els supòsits que no es produeix el fet 
imposable d’increment de valor dels terrenys, però sí deixa sotmesa a tributació 
quan existeix aquest increment. Per tant, els ajuntaments poden liquidar l’impost 
i, posteriorment, serà l’obligat tributari qui haurà d’acreditar la manca de 
l’esmentat increment de valor. 
 

- A més, determina aquesta sentència que, d’acord amb els principis establerts en 
els articles 105 i successius de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
tributària, la càrrega de la inexistència d’aquest increment de valor s’ha de provar 
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per part del subjecte passiu afectat, de forma que aquest podrà aportar les 
corresponent proves que determinin la inexistència d’increment de valor. 
 

- El TS determina que aquesta prova podrà ser contrarestada pels ens locals, els 
quals podran acreditar que, efectivament, hagi existit aquest increment de valor. 
La discrepància entre totes dues valoracions es resoldrà en l’àmbit administratiu 
i, posteriorment, per la via contenciosa administrativa. 

- El TS determina que els mitjans de prova podran ser i) l’escriptura pública, 
acreditant el preu de compra i el de transmissió de l’immoble; ii) una taxació 
pericial que acrediti quin preu tenia l’immoble en el moment de l’adquisició i en el 
moment de la transmissió; iii) qualsevol altre mitjà, reconegut en dret, i que 
permeti valorar els preus d’adquisició i transmissió. Per tant, aquest seran els 
elements probatoris que acreditin la manca d’increment de valors dels immobles. 
 

- Si es produeix l’increment de valor, l’ajuntament podrà liquidar d’acord amb la 
fórmula de càlcul establerta en el TRLRHL i la corresponent Ordenança fiscal, ja 
que aquesta fórmula sols s’ha reconegut la seva nul·litat total en els supòsits de 
manca d’increment de valors dels terrenys, sent reconeguda la seva validesa en 
els casos d’increments de valor. 
 

Per tot l’exposat, considerem 
a) L’ajuntament ha d’emetre la corresponent liquidació de l’Impost sobre l’increment 

de valor dels terrenys de naturalesa urbana, en els supòsits que tingui constància 
que existeix un increment de valor dels terrenys entre el iter temporal de 
l’adquisició i la transmissió. 
 

b) Si s’impugna la present liquidació per manca d’increment de valor, el recurrent 
haurà d’aportar les corresponents escriptures públiques que acreditin el preu 
d’adquisició i el de transmissió. També s’admetran taxacions pericials, decrets 
judicials que determinin el preu de remat de transmissió, fulls de valoració 
d’expropiacions, ..., és a dir, documents reconeguts en dret per donar per certa 
aquesta valoració d’adquisició. 
 

c) L’ajuntament tindrà la possibilitat de valorar de forma contradictòria aquests 
documents aportats, d’acord amb les valoracions dels tècnics municipals. De la 
mateixa manera que, si l’immoble des de la seva adquisició, ha sofert alteracions 
físiques (enderrocs, noves alçades de l’immoble, segregacions, ...), serà el tècnic 
municipal qui haurà de determinar si les proves aportades pel contribuent 
s’ajusten a la realitat urbanística per considerar la inexistència del fet imposable. 
En cas de dubte recomanem desestimar i esperar si es recorre en via processal 
perquè sigui el jutge si hi ha o no increment de valor. 

     En el supòsit que no es produeixi el fet imposable per pèrdua de valor del sòl, 
l’ajuntament tancarà el corresponent expedient i notificarà al declarant amb els 
següents termes: “atès no s’ha produït el fet imposable, li comuniquem que aquest 
ajuntament ha procedit a tancar l’expedient per la transmissió de l’immoble, del 
qual ens ha presentat la corresponent declaració”. 

 
d) Si s’impugna la present liquidació per desacord en la fórmula de càlcul, s’haurà 

de considerar que el recurrent està d’acord amb l’existència del fet imposable i, 
per tant, s’haurà de desestimar el recurs interposat. 
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e) Si es sol·licita devolució d’ingressos indeguts, s’haurà de comprovar si l’exigència 
del tribut va ser per liquidació o autoliquidació, de forma que si va ser realitzada 
per liquidació i han transcorregut més d’un mes des de la seva notificació o 
pagament i no s’havia interposat recurs de reposició, cal considerar l’acte com a 
ferm i consentit pel deutor, de forma que s’ha de inadmetre per 
extemporaneïtat . 
 

f) Si la devolució d’ingressos indeguts és contra una autoliquidació, s’haurà de 
comprovar els elements de fons de la qüestió, requerint l’aportació de la 
corresponent prova d’inexistència de fet imposable per part del contribuent, 
analitzant si existeix aquest increment de valor, d’acord amb les premisses 
establertes en l’apartat b) d’aquestes conclusions. 
 

g) La manca de plusvàlua entre l’adquisició i la transmissió representarà el 
reconeixement de declaració de nul·litat en la exigència de l’impost, la baixa del 
rebut i, si s’escau, la corresponent devolució d’ingressos indeguts als 
contribuents. És opinió de qui subscriu el present informe i que sotmet, 
gustosament, a qualsevol altra opinió millor fonamentada en dret.” 
 

Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer. Aprovar la relació número 5/2021 de liquidacions practicades en relació a 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que 
consta d’un total de 21 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-
352-9840401BF9194B0004GP-2021-2285 transmetent Hereus de G. B. F., import de 
82,96€ i es tanca amb la clau 43-184-352-9238417BF9193N0001ZY-2021-2307 
transmetent Treamen Investments II SLU import 101,32€ i amb un import total les 21 
plusvàlues de 5.002,41€. 
 
Segon. Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD DESESTIMACIÓ SOBRE LA RECL AMACIÓ 
FORMULADA PER L’ENTITAT BANCÀRIA BUILDINGCENTER SAU , DE 
DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS RESPECTE A DOS LIQUIDA CIONS EMESES 
EN CONCEPTE DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR  DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (NÚM. EXP. 2021/1276) . 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Notificades les dos liquidacions de l’impost sobre increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana per import cadascuna de 32,15€ per Base Gestió d’Ingressos Locals, 
amb número de rebut 43-184-352-2019-02-0001841 i 43-184-352-2019-02-0001840 
referent a l’immoble amb referència cadastral 8730905BF9183B0018LM, ubicat al CL 
MOSSEN SOL XX 1 01 01. 
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En data 5 de març de 2021, la mercantil Buildingcenter SAU demana a Base Gestió 
d’Ingressos Locals, l’anul·lació de les liquidacions de l’impost sobre increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana i sol·licita la devolució d’ingressos indeguts. 
 
En data 7 de juliol de 2021, mitjançant registre general d’entrada núm. 2021/2832, es 
rep trasllat de l’expedient per part de BASE – Gestió d’Ingressos, a efectes que aquest 
Ajuntament resolgui la sol·licitud de la mercantil. 
 
El Departament de Plusvàlues d’aquest Ajuntament ha revisat el càlcul d’aquestes dos 
liquidacions i s’ha comprovat que hi va haver dos adquirents i a més a més al rebut 
consta valor imputable 50%, per tant no existeix cap duplicitat i els càlculs de les dos 
liquidacions són correctes. 
 
Atès els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny.  
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Desestimar la sol·licitud de la mercantil Buildingcenter SAU, en quant a 
l’anul·lació de les dos liquidacions de l’impost sobre increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana per import cadascuna de 32,15€ per Base Gestió d’Ingressos Locals, 
amb número de rebut 43-184-352-2019-02-0001841 i 43-184-352-2019-02-0001840 
referent a l’immoble amb referència cadastral 8730905BF9183B0018LM, atenent les 
manifestacions exposades a la relació de fets. 
 
Segon.  Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Tercer.  Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió 
Ingressos Locals i als serveis municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/1277). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 6 d’agost de 2021 registre general d’entrada núm. 2021/3236 
presentada per la Sra. R. G. G., comunicant que és propietària de l’immoble ubicat al 
C/Montblanc, XX Referència cadastral 9739705BF9193H0001OZ que consta 
actualment a nom d’Hereus de J. G. A. 
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Vista la documentació aportada i la sol·licitud de la interessada, procedeix que 
s’actualitzi el padró de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries de 
l’immoble ubicat al C/Montblanc, XX a nom de la Sra. R. G. G., atès que és la propietària 
i ha acreditat la titularitat. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Actualitzar el padró a nom de la Sra. R. G. G., pel concepte de la Taxa per 
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Montblanc, XX 
(Referència cadastral 9739705BF9193H0001OZ). 
 
Segon. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022  a nom de R. G. G. amb 
DNI 40918961Y , amb domicili al C/Montblanc, XX de l’Aldea (43896), pel concepte de 
la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans. 
 
Tercer.  Traslladar aquest acord als interessats i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD ESTIMACIÓ SOL·LICITUD DE B ONIFICACIÓ AL 
CÀLCUL DE LA LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE L'IMPOST SOB RE L'INCREMENT 
DEL VALOR DELS TERRENYS I ACTUALITZACIÓ PADRÓ ESCOM BRARIES (EXP. 
2021/1278). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 23 d’agost de 2021 registre general d’entrada núm. 2021/3472, la Sra. R. P. Q. 
D., presenta l’escriptura d’acceptació d’herència del seu  difunt marit, el Sr. G. F. V. 
formalitzada i autoritzada per la Il·lustre Sra. notària Paz Juanes Arnal de la ciutat 
d’Amposta en data 19 de maig de 2021, de la qual n’aporta còpia. 
 
En la mateixa sol·licitud, demana una bonificació del 95% en el càlcul de l'Impost sobre 
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana d’acord amb el que determina 
l’Annex 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre l’Increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, de l’Ajuntament de l’Aldea, per a l’immoble 
ubicat a l’Avinguda Generalitat, XX amb Referència Cadastral 
8229401BF9183A0001XM. 
 
Atès els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
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Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre l’Increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, de l’Ajuntament de l’Aldea, en el seu article 3 de 
l’annex determina que seran bonificades les transmissions que: 
 
− Es produeixin a títol lucratiu per causa de mort 
− Que els beneficiaris de la transmissió o constitució siguin descendents, adoptats, 

cònjuge, ascendents o adoptants,  
− Que l’immoble sigui l’habitatge habitual del subjecte passiu en el moment de 

produir-se la mort del causant i durant 1 any immediatament anteriors a la mort del 
causant. 

 
Vist que la petició de la bonificació s’ha fet en el termini establert i amb l’aportació de la 
documentació requerida a l’esmentada Ordenança Fiscal. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny.  
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Estimar la sol·licitud de bonificació del 95% al càlcul de l'Impost sobre 
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana presentada per la Sra. R. P. Q. 
D., per a l’habitatge ubicat a l’Avinguda Generalitat, XX amb Referència Cadastral 
8229401BF9183A0001XM, atès que es pot acollir a aquesta bonificació. 
 
Segon.  Emetre una liquidació per a l’habitatge ubicat a l’Avinguda Generalitat, XX amb 
Referència Cadastral 8229401BF9183A0001XM, amb una bonificació del 95% i els 
altres béns que consten a l’escriptura, liquidar-los en la seva totalitat. 
 
Tercer.  Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022  a nom de la Sra. R. P. 
Q. D. amb DNI 39649626-H, amb domicili a l’Avinguda Generalitat, XX de l’Aldea 
(43896), pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i 
altres residus urbans, per als següents béns: 
 
Emplaçament    Referència Cadastral    
-C/Santa Anna, XX   8230904BF9183A0001DM 
-Av. Generalitat, XX    8229401BF9183A0001XM 
-C/Santa Teresa, X   8431708BF9183A0001UM 
-Av. Generalitat, XX   8229402BF9183A0001IM 
 
Quart. Notificar el present acord a la Sra. R. P. Q. D. 
 
Cinquè. Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió 
Ingressos Locals i als serveis municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR PER AL 
LLOGUER I MUNTATGE DE MATERIAL PER A LA FIRA DE L'E COTURISME. NÚM. 
EXP.: 2021/1253. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament en modalitat lloguer i 
muntatge  per a l’esdeveniment que es realitzarà els dies 1, 2 i 3 d’octubre per a la Fira 
de l’Ecoturisme. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de INICIATIVES EVENTS SL registrat 
en data 26 d’agost de 2021 amb núm. RE 2021/3521. 
 
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 subministrament, 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: 39151000-5 
- El responsable del contracte serà Berta Royo Cervera. 
- El preu del contracte es fixa en 11.100,00 €, i 2.331,00 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 13.431,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 11.100,00 €, pressupost net, i 2.331,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2021/1/432/22630 
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necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I EL CLUB PATÍ L’ALDEA (EXP . NÚM. 2021/404) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en sessió de data 26 de març de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar, 
entre d’altres, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i el Club Patí 
L’Aldea. 
 
Vist que aquest conveni es va formalitzar mitjançant la seva signatura el dia 15 d’abril 
de 2021. 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea desenvolupa una política dirigida a potenciar la pràctica 
esportiva, motiu de la col·laboració amb l’esmentat club esportiu, amb la finalitat 
d’organitzar, participar i desenvolupar diversos projectes relacionats amb la promoció 
del patinatge a la població. 
 
L’Art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix 
que poden concedir-se directament les subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es desenvolupa reglamentàriament 
a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual preveu que en aquests casos l’entitat 
condecent i beneficiària poden subscriure un conveni, el qual ha d’incloure els extrems 
recollits en aquest precepte. 
 
Vist que en data 15 de setembre de 2021 s’ha justificat la necessitat d’aprovar una 
addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i el Club Patí l’Aldea, 
per tal d’ajudar a l’entitat a finançar el seu desplaçament al Campionat del Món que es 
celebra al mes d’octubre a Asunción (Paraguay). 
 
Atès que existeix crèdit suficient amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2021/1/341/48014. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18 
de juny. 
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A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i el 
Club Patí l’Aldea destinat al foment de l’esport per a l’any 2021, en els termes que consta 
a l’expedient. 
 
Segon.-  Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents 
a l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni. 
 
Tercer.-  Notificat el present acord al Club Patí l’Aldea i donar trasllat del mateix als 
serveis municipals adients als efectes oportuns. 
 
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. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ DEL CONV ENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I L’ASS OCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE L’ALDEA (NÚM. EXP.  2021/1280) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que segons l’article 55 de la Llei 4/1997, “Són considerades associacions de 
voluntaris i voluntàries de protecció civil les constituïdes d'acord amb la legislació 
general d'associacions que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada 
en tasques de protecció civil dins una localitat o una comarca determinades. 
 
Els plans de protecció civil només poden reconèixer una associació de voluntaris i 
voluntàries de protecció civil per municipi. A aquests efectes, correspon a l'ajuntament 
determinar l'associació que  ha  de quedar  vinculada  funcionalment  a  l'autoritat 
municipal de protecció civil”. 
 
Atès l'Ajuntament de l’Aldea té reconeguda i vinculada funcionalment per acord del Ple, 
com a associació de voluntaris de protecció civil municipal, l’associació inscrita en el 
Registre d’associacions del Departament de Justícia amb el número 69450 i el nom 
d’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de l’Aldea. 
 
Atès que s’ha de regular el règim de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de l’Aldea. 
 
Vist l’informe de secretaria de data 16 de setembre de 2021. 
 
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: 
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PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil de l’Aldea, 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. 
 
3. PROPOSTES URGENTS 
 
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent d’aprovar una llicència d’obres, per 
això proposa aprovar la urgència d’aquest punt i incorporar-lo a l’ordre del dia de la 
sessió. 
 
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la 
qual és la que seguidament es transcriu. 
 
3.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLI CÈNCIA D’OBRES. 
INTERESSAT: J. P. I. M. (NÚM. EXP.: 2021/1195) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 28 d’abril de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/1862: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/1195 J. P. I. M.  Pol. XX – Parc. XX 
(43184A01400050000ZB) 

Obra 
menor 34,00 € 

 
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 municipals en data 16 
de setembre de 2021, 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. 
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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. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a J. P. I. M. llicència d’obres per a construcció de 15ml de tanca de 
malla de simple torsió, construcció d’escala amb 5 esglaons i reparar xapa de formigó 
al Pol. XX – Parc. XX (Ref. Cadastral: 43184A01400050000ZB) 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 34,00 € 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) 500,00 x 3,60  18,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 500,00 x 1,20  6,00 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

34,00 € 

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

anteriorment esmentats. Han de ser visualment perme ables en tota la seva 
alçada, si volen tenir una part massissa han de com plir l’apartat b) de l’art. 144 
bis i si la tanca ha de ser d’obra o opaca, apartat  a) de l’art. 144bis, caldrà la 
seva justificació i l’autorització prèvia de l’ajun tament. 

 
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. 
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. 
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Art. 142.- Vies Rurals.  
3. En el sòl no urbanitzable ordinari i en el sòl n o urbanitzable deltaic les 
tanques metàl·liques, marges de pedra seca, murs de  formigó, parets, o altres 
elements divisoris de la finca, respectaran les dis tàncies següents en relació 
amb els camins municipals: 

 
a) En zona de regadiu o arrossar: 3 m de l’eix del camí 
b) En zona de secà o garriga: 2,5 m de l’eix del ca mí ” 

 
− 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. 

− 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. 

− Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el certificat 
o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació d’aquest 
document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents 
d’acord amb la normativa vigent. 

− Pel que fa a 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. Finalitzades aquestes, la persona 
interessada presentarà a l’Ajuntament el certificat o document acreditatiu dels 
residus de la construcció, la no presentació d’aquest document donarà lloc a 
l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa 
vigent 

 
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. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 14:00 hores d el dia 17 de setembre de 2021, 
de la qual, com a Secretari Accidental, estenc aque sta acta de 39 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  


