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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 18/22 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 23 DE 
SETEMBRE DE 2022. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  23 de setembre de 2022 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 23 de setembre de 2022, es reuneixen a 
la Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest 
efecte en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de 
Govern Local, que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera 
convocatòria, sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la 
Secretària Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretària Accidental 
Roser Noche Casanova 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 9 DE 
SETEMBRE DE 2022. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 9 de 
setembre de 2022 que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, 
queda aprovada per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1.- Urbanisme 
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: INVERSIONS TERRES DE L’EBRE, S.L. (NÚM. EXP.: 
2022/1462) 
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Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 14 de setembre de 2022, 
amb Registre d'entrada núm. 2022/4058, i en data 21 de setembre de 2022, mitjançant 
Registre d’Entrada núm. 2022/4140: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1462 
Inversions Terres 

de l’Ebre, S.L. 
Núm. Ref.: 526.160 

C/ Clavell, X 
(8228401BF9182G) 

Obra 
menor 999,16 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 21 de 
setembre de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Inversions Terres de l’Ebre, S.L. llicència d’obres per a execució 
de línia subterrània de baixa tensió (LSBT) per a poder realitzar nou subministrament 
elèctric (Núm. Referència: 526.160), el començament de la línia subterrània serà la 
connexió al centre de transformació EBRO034 existent al camí de Fesol, a realitzar per 
la companyia E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, que també efectuarà la 
substitució del quadre BT existent per un nou quadre BT de 8 sortides, fins la nova 
CS+CGP+centralització de comptadors a instal·lar a la fatxada de l’edifici a 
subministrar, al carrer Clavell núm. X (Ref. Cad.: 8228401BF9182G) 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 
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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 999,16 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 20.815,78 x 3,60  749,37 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 20.815,78 x 1,20  249,79 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

999,16 € 

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

− Les rases és obligatori que vagin per vorera en la seva totalitat, el seu traçat 
s’ha d’acceptar prèvi a la obertura de les mateixes pels serveis tècnics 
municipals. 
 

− Si els serveis tècnics consideren que puntualment s’ha d’afectar el vial asfaltat, 
prèvia autorització d’aquests, es podrà fer l’excavació i un cop les rases 
tapades l’acabat serà de conglomerat asfàltic en calent.  

 
− La reposició de la vorera serà igual a l’existent, pel que fa a la sub base, la 

base de formigó i del material d’acabat. El promotor garantirà a totes les rases i 
replens una compactació  al 95 % de pròctor modificat 

 
− Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de localitzar els serveis instal·lats i 

coordinar els treballs amb les respectives companyies afectades. És 
responsabilitat del promotor garantir la integritat dels mateixos. 
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− L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat 
i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Previ l’inici de les 
obres deurà aportar el full de designació de Coordinador de Seguretat en fase 
d’ execució d’ obra. 

 
− S’haurà de garantir una separació mínimes obligatòries als serveis existents. 

En cas que no es pugui garantir s’executaran les proteccions que preveu la 
legislació vigent. 

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

privades. 
 

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

 
− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 

d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de 
Catalunya, s’ha de portar abans de començar les obres el document 
d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, o bé un 
document signat conforme no es generaran residus associats a aquesta obra. 

 
− No es permès el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit.  

 
− Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, 

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

 
− Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 

ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència.  

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d'intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: INVERSIONS TERRES DE L’EBRE, S.L. (NÚM. EXP.: 
2022/1497) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 21 de setembre de 2022, 
mitjançant Registre d’Entrada núm. 2022/4141: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1497 
Inversions Terres 

de l’Ebre, S.L. 
(Núm. Ref.: 526.131) 

C/ Clavell, XX –Camí 
de Fesol 

(8228401BF9182G) 

Obra 
menor 548,16 € 
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Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 22 de 
setembre de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Inversions Terres de l’Ebre, S.L. llicència d’obres per a execució 
de línia subterrània de baixa tensió (LSBT) des de la connexió al centre de 
transformació EBRO034 existent al camí de Fesol, a realitzar per la companyia E-
DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, fins la nova CS+CGP+centralització de 
comptadors a instal·lar a la fatxada de l’edifici d’habitatges del carrer Clavell, núm.XX 
cantonada amb Camí de Fesol (Ref. Cad.: 8228401BF9182G) 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 
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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 548,16 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 11.419,96 x 3,60  411,12 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 11.419,96 x 1,20  137,04 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

548,16 € 

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

− Les rases és obligatori que vagin per vorera en la seva totalitat, el seu traçat 
s’ha d’acceptar prèvi a la obertura de les mateixes pels serveis tècnics 
municipals. 
 

− Si els serveis tècnics consideren que puntualment s’ha d’afectar el vial asfaltat, 
prèvia autorització d’aquests, es podrà fer l’excavació i un cop les rases 
tapades l’acabat serà de conglomerat asfàltic en calent.  

 
− La reposició de la vorera serà igual a l’existent, pel que fa a la sub base, la 

base de formigó i del material d’acabat. El promotor garantirà a totes les rases i 
replens una compactació  al 95 % de pròctor modificat 

 
− Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de localitzar els serveis instal·lats i 

coordinar els treballs amb les respectives companyies afectades. És 
responsabilitat del promotor garantir la integritat dels mateixos. 
 

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

 
− S’haurà de garantir una separació mínimes obligatòries als serveis existents. 

En cas que no es pugui garantir s’executaran les proteccions que preveu la 
legislació vigent. 
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− S’hauran de reparar si els hi ha, els desperfectes causats als vials i propietats 
privades. 

 
− Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant 

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

 
− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 

d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de 
Catalunya, s’ha de portar abans de començar les obres el document 
d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, o bé un 
document signat conforme no es generaran residus associats a aquesta obra. 

 
− No es permès el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit.  

 
− Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, 

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

 
− Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 

ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència.  

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d'intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: A. M. B. (NÚM. EXP.: 2022/1433 ) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 8 de setembre de 2022, 
amb Registre d'entrada núm. 2022/3913: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1433 A. M. B. Pol. XX – Parc. XXX 
(000902400BF91D0001QY) 

Obra 
menor 816,00 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 21 de 
setembre de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
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Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a A. M. B. llicència d’obres per a reforma interior de l’habitatge 
existent al Polígon XX – Parcel·la XXX (Ref. Cad.: 000902400BF91D0001QY) 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 816,00 € 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) 17.000,00 x 3,60  612,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 17.000,00 x 1,20  204,00 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

816,00 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
− L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat i 

salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Previ l’inici de les obres 
deurà aportar el full de designació de Coordinador de Seguretat en fase d’ 
execució d’ obra. 

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

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

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d'intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: J. M. C. C. (NÚM. EXP.: 2022/1 460) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 14 de setembre de 2022, 
amb Registre d'entrada núm. 2022/3981: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1460 J. M. C. C. C/ Major, XXX 
(8733915BF9183D0001FR) 

Obra 
menor 249,60 € 
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Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics en data 21 de 
setembre de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a J. M. C. C. llicència d’obres per a retirar teules i bigues, anivellar 
parets mitgeres i col·locar tela asfàltica a l’immoble ubicat al carrer Major, XXX (Ref. 
Cadastral: 8733915BF9183D0001FR) de l’Aldea, amb estricta subjecció a les 
condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense 
necessitat de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre 
que la llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de 
l'edificació, que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del 
projecte autoritzat i que s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb 
l'article 76 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig. S'entén que les obres comporten una alteració substancial del 
projecte quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del 
RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el 
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. 
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser 
sol·licitades expressament, l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, 
prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la 
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa 
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit 
per aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
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ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 249,60 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 5.200,00 x 3,60  187,20 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 5.200,00 x 1,20  62,40 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

249,60 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
− Cal aportar el full de designació de coordinador de seguretat i salut en fase 

d’execució d’obra signada per un tècnic competent. 
− 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’acceptació d’un dipòsit 
signat per un gestor de residus autoritzat, o bé un document signat conforme no 
es generaran residus associats a aquesta obra. 

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

− L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat i 
salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Previ l’inici de les obres 
deurà aportar el full de designació de Coordinador de Seguretat en fase d’ 
execució d’ obra. 

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

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d'intervenció municipal als efectes procedents. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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2.1.5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
DEL NOU COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS TRACTADES A L ’ESTACIÓ 
DEPURADORA DEL SECTOR INDUSTRIAL ESTACIÓ DE MERCADE RIES FINS AL 
RIU EBRE, AL TERME MUNICIPAL DE L’ALDEA, FASE 1” (E XP. NÚM.: 2022/1505) 
 
Vista la petició presentada per l’Institut Català del Sòl mitjançant Registre General 
d’Entrada 2022/3212, mitjançant el qual es sol·licita aprovació del “Projecte de 
construcció del nou col·lector d’aigües residuals tractades a l’estació depuradora del 
sector industrial Estació de Mercaderies fins al Riu Ebre, al terme municipal de l’Aldea, 
Fase 1” i el posterior atorgament de la llicència urbanística per a l’execució de les 
obres corresponents a aquesta Fase 1. 
 
Vist l’informe emès per l’Arquitecte municipal emès en data 22 de setembre de 2022 
on es recullen diferents consideracions al respecte de l’esmentat projecte. 
 
En aplicació del que disposen les següents normes: 
− Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.  
− Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i 

Serveis dels Ens Locals. 
− Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
− Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS:  
 
Primer.  Aprovar inicialment el “Projecte de construcció del nou col·lector d’aigües 
residuals tractades a l’estació depuradora del sector industrial Estació de Mercaderies 
fins al Riu Ebre, al terme municipal de l’Aldea, Fase 1”, el qual preveu un pressupost 
d’execució d’obres de 105.235,39 €, el qual inclou el 13% de despeses generals i el 
6% de benefici industrial, IVA exclòs, en els termes que consta incorporat a 
l’expedient. 
 
Segon.  Sotmetre dit projecte, a informació pública pel període de 30 dies hàbils 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el portal de transparència de 
l’Ajuntament i en l’e-tauler. 
 
Tercer.  Sol·licitar informe a  als organismes que es resultin afectats de conformitat 
amb  la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública per a que en el termini de 10 dies 
hàbils donarà lloc al seguiment de les actuacions, sempre que no siguin determinants 
per a l'aprovació del projecte.  
Quart.  Facultar al Sr. Alcalde perquè dugui a terme quantes actuacions siguin precises 
per la tramitació i execució del present acord. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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2.2.- Alcaldia 
 
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DE 
CONTRACTACIÓ D'ACTUACIONS A LES FESTES MAJORS. NÚM.  EXP.: 
2022/1458. 
 
Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar la Festa Imagina Ràdio i Dj Doohan dia 12 
d’agost de 2022, durant les Festes Majors. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil IMAGINA RÀDIO, S.L. 
amb núm. RE 2022/3951. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui 
derogat per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 92312100-2 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 8.400,00 €, i 1.764,00 € 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 10.164,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 8.400,00 €, pressupost net, i 1.764,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022-1-338-22608 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR PER 
SERVEIS PUBLICITARIS. NÚM. EXP.: 2022/1464.  
 
Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar serveis publicitaris del segon i tercer 
quadrimestre 2022. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil EBRE DIGITAL, S.L. en 
data 9 de setembre de 2022 amb núm. RE 2022/3953. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui 
derogat per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 78341000-6 
- El responsable del contracte serà Irene Negre Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 6.680,00 €, i 1.402,80 € 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. 
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- 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 8.082,80 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 6.680,00 €, pressupost net, i 1.402,80 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022-1-920-22602 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR PER AL 
MUNTATGE DE LES PISTES DE PÀDEL. NÚM. EXP.: 2022/14 63. 
 
Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de muntatge de les pistes de pàdel. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil PADELGEST, S.L. en 
data 9 de setembre de 2022 amb núm. RE 2022/3941. 
 
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 
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PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 45223800-4 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 7.960,00 €, i 1.671,60 € 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 9.631,60 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 7.960,00 €, pressupost net, i 1.671,60 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022-1-342-62201 
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. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA POLÍTICA  DE SEGURETAT 
DE LA INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE L’ALDEA. NÚM. E XP.: 2022/1484. 
 
La informació constitueix un element essencial per a la prestació dels serveis 
municipals per a l'Ajuntament de l’Aldea, aquesta informació és processada mitjançant 
les tecnologies de la informació i les comunicacions que han esdevingut un element 
indispensable per a les administracions públiques al suportar el tractament d’aquesta 
informació, especialment en els serveis de l’administració electrònica adreçats a la 
ciutadania. 
 
Tot i les millores que suposa el tractament de la informació i els serveis per mitjans 
electrònics en quant a operativitat i eficiència, aquestes impliquen l’assumpció de nous 
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riscos que requereixen implantar un conjunt de mesures específiques per protegir la 
informació i els serveis prestats per l’Ajuntament. En aquest sentit la seguretat de la 
informació té com a objectiu protegir la informació i els serveis, analitzant els riscos als 
quals estan sotmesos i proposar les mesures necessàries que permetin reduir-los fins 
a un nivell que resulti acceptable per a l’organització. Aquest nivell de risc acceptable 
ha de ser determinat per la direcció de l’entitat, així com ordenar les actuacions 
necessàries i habilitar els mitjans que siguin necessaris per dur-les a terme.   
 
La finalitat de l'ENS és la creació de les condicions necessàries de confiança en l'ús 
dels mitjans electrònics, a través de mesures per garantir la seguretat dels sistemes, 
les dades, les comunicacions, i els serveis electrònics, que permeti als ciutadans i a 
les administracions públiques, l'exercici de drets i el compliment de deures a través 
d'aquests mitjans.  
 
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha elaborat la Política de Seguretat de la Informació 
i donant compliment de l'exigència de el Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual 
es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en l'àmbit de l'Administració 
Electrònica, que en el seu article 12 estableix l'obligació per a les Administracions 
Públiques de disposar d'una política de seguretat i els requisits mínims que ha de 
complir. 
 
L’establiment d’una política de seguretat de la informació, amb la subsegüent 
distribució de funcions i responsabilitats en l’àmbit de la seguretat de la informació 
resulta una actuació prioritària, ja que són els dos instruments principals per al govern 
de la seguretat de la informació i constitueixen el marc de referència per a totes les 
actuacions posteriors.  
 
La Política de Seguretat segueix les indicacions de la guia CCN-STIC-805 de el Centre 
Criptològic Nacional (CCN), centre adscrit a el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).  
L'adaptació a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) implica que l'Ajuntament de 
l’Aldea mitjançant el seu personal i el tercers que facilitin serveis relacionats amb 
l’Administració Electrònica han d'aplicar les mesures mínimes de seguretat exigides 
pel propi ENS, així com realitzar un seguiment continu dels nivells de prestació de 
serveis, seguir i analitzar les vulnerabilitats reportades, i preparar una resposta efectiva 
als incidents per garantir la continuïtat dels serveis prestats. 
 
L’Ajuntament de l’Aldea té el deu d’assegurar que la seguretat de la informació és una 
part integral de cada etapa del cicle de vida de el sistema, des de la seva concepció 
fins a la retirada de servei, passant per les decisions de desenvolupament o adquisició 
i les activitats d'explotació. Els requisits de seguretat i els costos associats han de ser 
identificats i inclosos en la planificació, en la sol·licitud d'ofertes, i en plecs de licitació 
per a projectes relacionats amb els sistemes d’informació. 
 
En virtut d’aquest article, i vista la proposta formulada pels assessors externs, i de 
conformitat amb les atribucions que li atorga l'article 21.1.a) de la Llei 7/1985 de Bases 
de Règim Local, la Junta de Govern Local aprova:  
 
PRIMER .- Aprovar la Política de Seguretat de la Informació de l'Ajuntament de l’Aldea 
en els termes que consten incorporats a l’expedient. 
 
SEGON.- Els criteris i instruccions contingudes en el document que s'aprova 
mitjançant la present resolució constitueixen directrius vinculants per a totes les unitats 
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organitzatives de l'Ajuntament de l’Aldea. L'Ajuntament mantindrà a la seu electrònica 
la versió actualitzada de el document de Política de Seguretat de la Informació. 
 
TERCER.- Aprovar els següents nomenaments: 
 
- Responsable del Sistema: Informàtica. 
- Responsable de Seguretat: Comissió de seguretat amb els següents membres: 

 
o Alcaldia 
o Secretaria 
o Informàtica 

 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECT E EXECUTIU 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DE L’AVINGUDA CATALUNYA, DEL  CARRER SANT 
TOMÀS AL BARRANC DELS PIXADORS – FASE 1” (EXP. NÚM. : 2022/1149) 
 
Atès que la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 15 de juliol de 2022 va 
aprovar inicialment el “Projecte executiu col·lector de pluvials de l’Avinguda Catalunya, 
del Carrer Sant Tomàs al Barranc dels Pixadors – Fase 1”, redactat per l’enginyer de 
camins, canals i ports, Sr. Miquel Àngel Albacar Damiàn, l’Enginyera tècnica Industrial, 
Sra. Cinta Reques Blanc i el Delineant, Manuel Álvarez Cobos. 
 
Atès que el referit Projecte ha estat sotmès al tràmit d’informació pública pel termini de 
30 dies hàbils, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el BOP de 
Tarragona de 28 de juliol de 2022 (CVE 2022-06526), i també es publicà el 
corresponent anunci en el taulell d’edictes d’aquesta corporació i en el portal de la 
transparència de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions, havent 
emès a l’efecte el corresponent certificat en data 20 de setembre de 2022. 
 
Vist que el tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte (article 37 del 
ROAS), per a la qual cosa és competent aquesta Junta de Govern Local, atès el que 
disposen l’article 235.2 del TRLMC i l’article 38 del ROAS, en relació amb el Decret de 
l’Alcaldia núm. 2020/216 de data 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar definitivament el “Projecte executiu col·lector de pluvials de 
l’Avinguda Catalunya, del Carrer Sant Tomàs al Barranc dels Pixadors – Fase 1”, 
redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Miquel Àngel Albacar Damiàn, 
l’Enginyera tècnica Industrial, Sra. Cinta Reques Blanc i el Delineant, Manuel Álvarez 
Cobos, amb un pressupost d’execució d’obres de 126.091,95 € (IVA exclòs). 
 
SEGON. Publicar aquest acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell 
d’anuncis de l’ajuntament, i en el butlletí d’informació local als efectes de l’article 38.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals. 
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APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECT E EXECUTIU 
COL·LECTOR DE PLUVIALS DE L’AVINGUDA CATALUNYA, DEL  CARRER SANT 
TOMÀS AL BARRANC DELS PIXADORS – FASE 2” (EXP. NÚM. : 2022/1150) 
 
Atès que la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 15 de juliol de 2022 va 
aprovar inicialment el “Projecte executiu col·lector de pluvials de l’Avinguda Catalunya, 
del Carrer Sant Tomàs al Barranc dels Pixadors – Fase 2”, redactat per l’enginyer de 
camins, canals i ports, Sr. Miquel Àngel Albacar Damiàn, l’Enginyera tècnica Industrial, 
Sra. Cinta Reques Blanc i el Delineant, Manuel Álvarez Cobos. 
 
Atès que el referit Projecte ha estat sotmès al tràmit d’informació pública pel termini de 
30 dies hàbils, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el BOP de 
Tarragona de 28 de juliol de 2022 (CVE 2022-06527), i també es publicà el 
corresponent anunci en el taulell d’edictes d’aquesta corporació i en el portal de la 
transparència de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions, havent 
emès a l’efecte el corresponent certificat en data 20 de setembre de 2022. 
 
Vist que el tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte (article 37 del 
ROAS), per a la qual cosa és competent aquesta Junta de Govern Local, atès el que 
disposen l’article 235.2 del TRLMC i l’article 38 del ROAS, en relació amb el Decret de 
l’Alcaldia núm. 2020/216 de data 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar definitivament el “Projecte executiu col·lector de pluvials de 
l’Avinguda Catalunya, del Carrer Sant Tomàs al Barranc dels Pixadors – Fase 2”, 
redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Miquel Àngel Albacar Damiàn, 
l’Enginyera tècnica Industrial, Sra. Cinta Reques Blanc i el Delineant, Manuel Álvarez 
Cobos, amb un pressupost d’execució d’obres de 145.369,09 € (IVA exclòs). 
 
SEGON. Publicar aquest acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell 
d’anuncis de l’ajuntament, i en el butlletí d’informació local als efectes de l’article 38.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D'ACORD DE DEROGACIÓ DEL PROCÉS SE LECTIU PER A 
LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL L ABORAL 
OFICIAL/A DE PRIMERA CONDUCTOR/A (BRIGADA MUNICIPAL ). NÚM. EXP.: 
2022/19. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 1 de juliol de 2022, es va resoldre 
convocar un procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució 
d'una borsa de treball de personal laboral oficial/a de primera conductor/a (Brigada 
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Municipal), grup de classificació C2, per a cobrir de manera àgil i ràpida vacants, 
substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d'aquest grup 
professional.  
 
L’anunci de la convocatòria i les bases íntegres d’aquesta van estat publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona CVE 2022-05956 de data 11 de juliol i a 
l’e-tauler l’Ajuntament de l’Aldea i al Portal de Transparència, des del dia 11 de juliol de 
2022 i que el termini de presentació de sol·licituds finalitzava el dia 1 d’agost de 2022. 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2022/362 de 23 d’agost, es va publicar la llista de 
persones admeses i excloses concedint un termini de 10 dies naturals per subsanar 
les deficiències documentals esmentades. 
 
Atès que l’única persona que es va presentar al procés selectiu, no va presentar la 
documentació per poder optar al concurs-oposició per a la constitució d'una borsa de 
treball de personal laboral oficial/a de primera conductor/a (Brigada Municipal). 
 
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: Derogar la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició 
lliure, per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral oficial/a de primera 
conductor/a (Brigada Municipal).  
 
SEGON: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al 
tauler d'edictes i Portal de Transparència de l'Ajuntament de L'Aldea. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:15 hores d el dia 23 de setembre de 2022, 
de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta d e 20 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
Xavier Royo i Franch     Roser Noche Casanova  


