
 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  1 

ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 19/22 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 7 
D’OCTUBRE DE 2022. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  7 d’octubre de 2022 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 7 d’octubre 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 23 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 23 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 L’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ PENDENTS DEL SECTOR DEL PLA PARCIAL DIA 1-DAPSA. 
INTERESSADA: DANIEL AGUILÓ PANISELLO, S.A. (NÚM. EX P.: 2019/36) 
 
“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Aldea de data 8 de maig de 2019,  va 
acordar, entre d’altres, l’atorgament d’una llicència urbanística d’obres presentada per 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  2 

la mercantil Daniel Aguiló Panisello, S.A. (DAPSA) consistent en la construcció d’un 
magatzem de producte acabat situat al Polígon 5 – Parcel·la 19 del municipi de 
l’Aldea, dins del Pla Parcial DIA 1 – DAPSA, número d’expedient 2019/36. 
 
L’esmentada llicència urbanística es va condicionar, entre d’altres, a l’execució 
simultània de les obres d’urbanització pendents del sector del Pla Parcial DIA 1-
DAPSA, d’acord amb el Projecte d’Urbanització aprovat definitivament per mitjà de 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5142, de data 30 de 
maig de 2008, per part de Daniel Aguiló Panisello, S.A. (DAPSA) i la seva recepció per 
part de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Vista la instància presentada per J. B. A. amb data 25 de juny de 2021 i R.G.E. núm.  
2021/2660 on comunica que les obres d’urbanització dels vials i pàrquings del Pla 
Parcial DIA 1 – DAPSA han finalitzat, aportant la documentació justificativa al respecte. 
 
Atès que en data 29 de setembre de 2022, l’Arquitecte municipal ha emès informe 
favorable a la recepció per part de l’Ajuntament de l’Aldea de les obres d’urbanització 
executades per la mercantil Daniel Aguiló Panisello, S.A. 
 
Mitjançant Registre General d’Entrada 2022/4348, de data 3 d’octubre de 2022, la 
mercantil Daniel Aguiló Panisello ha aportat Acta de recepció de les obres 
d’urbanització signada per totes les parts, la qual consta incorporada a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria-Interventora accidental, procedeix la devolució de 
l’aval constituït com a garantia de l’execució de les obres d’urbanització, per un import 
de 658.378,15 € document comptable NPC 2019006764 i de la fiança de gestió de 
residus, per import de 21.374,98 € i document comptable NPC 2019004759. 
 
Vista la legislació vigent continguda en el Decret de la Generalitat 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, Reial Decret 
1372/1986, de 13 de juny, el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa 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.  Acceptar la cessió de les obres d’urbanització executades del sector del Pla 
Parcial DIA 1-DAPSA, d’acord amb el Projecte d’Urbanització aprovat definitivament 
per mitjà de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5142, de 
data 30 de maig de 2008, per part de Daniel Aguiló Panisello, S.A. (DAPSA). 
 
Segon.  Retornar a Daniel Aguiló Panisello, S.A. l’aval constituït com a garantia de 
l’execució de les obres d’urbanització, per un import de 658.378,15 € document 
comptable NPC 2019006764 i de la fiança de gestió de residus, per import de 
21.374,98 € i document comptable NPC 2019004759. 
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Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, perquè en nom i representació de l'Ajuntament de 
l’Aldea, pugui signar quants documents facin falta per aconseguir l'objectiu esmentat 
en aquest acord. 
 
Quart.  Notificar el present acord a Daniel Aguiló Panisello, S.A. i donar trasllat del 
mateix als serveis municipals oportuns als efectes adients.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 

2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA DE 
SEGREGACIÓ. INTERESSAT: M. A.  (NÚM. EXP.: 2022/1106) 
 
“Vista la documentació presentada per M. A., amb RGE 2022/2900, 2022/3106 i 
2022/4305, on es sol·licita llicència municipal de segregació de la finca situada a l’Av. 
Catalunya, XX amb ref. cadastral 8329602BF9182G0001IF, 8329602BF9182G0001JF 
de l’Aldea. 
 
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. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 5 d’octubre de 2022, que diu: 
 
“LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ  
Expedient:      2022/1106     
RGE:  2022/2900 
Assumpte:  Sol·licitud de llicència de segregació de dos habitatges. 
Sol·licitant:    M. A. 
Emplaçament:   Av. Catalunya, XX 
Referencia cadastral:  8329602BF9182G0001IF, 8329602BF9182G0001JF 
 
Vista la instància presentada per el Sr. M. A.amb NIE X9****33C i RGE 2022/2900 de 
data 29/09/2022, en relació a la documentació aportada on es sol·licita llicència 
municipal de segregació de la finca situada a l’Av. Catalunya, XX amb ref. cadastral 
8329602BF9182G0001IF, 8329602BF9182G0001JF de l’Aldea, emeto el següent: 
 
INFORME 
 
1. NORMATIVA MUNICIPAL 

 
Aquesta finca matriu objecte de parcel·lació es troba ubicada 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 dins la Classificació jurídica de Sòl 
Urbà consolidat, zona extensiva 1B. 
 
Les condicions de parcel·lació: 
 
Art. 106   Edificació en zona residencial semi-intensiva 1B : 
- Parcel·la mínima edificable.....………………………90 m² 
- Façana mínima………………………………………. 8 metres 
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- Fons màxim edificable…………………........………100% en P. B i 15m en  P. Pis 
  
2. CARACTERÍSTIQUES FINCA MATRIU 

 
La parcel.la inicial de la proposta de parcel·lació i que està identificada en pàgina 9, 
correspon a les següents dades: 
 

 
 
Dades registrals de l’escriptura antiga  
Registre de la Propietat de Tortosa Nº 1: Tomo: 2046,  Foli: 114, Finca de Tortosa 
núm. 16788. Superfície de solar: 258 m2. 
 
Dades cadastrals 
Referencia cadastral de l’Av. Catalunya, XX: 8329602BF9182G0001IF  
Sup. parcel.la 133 m2. 

 
Referencia cadastral de l’Av. Catalunya, 66: 8329602BF9182G0001JF  
Sup. parcel.la 125 m2. 
 

3. PARCEL·LES RESULTANTS 
Les parcel·les resultants de la proposta de parcel·lació i que estan identificades a la 
pàgina 9 del projecte de segregació redactat per l’arquitecte tècnic Albert Gas Cugat, 
es desglossen en el següent quadre: 

 

 
 
CARACTERÍSTIQUES de les PARCEL·LES RESULTANTS 
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4. CONCLUSIONS 
 

PROCEDEIX la llicència de parcel·lació d’ acord amb les mides que se certifica  
a la pàgina 12 i 13 del projecte de segregació redactat per l’arquitecte tècnic 
Albert Gas Cugat, amb els següents condicionats: 
 
 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. 

 

 

Núria Forcadell Garcia 
Arquitecta Tècnica Municipal acctal. ” 
 
Per tot això, a la junta de Govern local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
PRIMER. Concedir llicència de segregació al Sr. M. A., d’acord amb l’informe dels 
serveis tècnics municipals de data 5 d’octubre de 2022, per segregar la finca matriu 
situada a l’Av. Catalunya, XX amb ref. cadastral 8329602BF9182G0001IF, 
8329602BF9182G0001JF d’aquest municipi de l’Aldea. 
 
SEGON. Procedir a la liquidació de la taxa per la tramitació del projecte de segregació 
per un import de 62,00 € d’acord amb el que determina l’article 5. D) de l’Ordenança 
Fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques. 
 
TERCER. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes oportuns.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS. INTERESSAT: J. A. Q. (NÚM. EXP. 202 2/1146) 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per J. A. Q. en data 13 de juliol 
de 2022 amb Registre general d’entrada núm. 2022/3076 i en data 30 de setembre de 
2022 amb Registre general d’entrada núm. 2022/4329: 
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EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1146 J. A. Q. Pol. X – Parc. XX 
(43184A007000610000ZO) Major 3.101,94 € 

 
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 del Tècnic municipal de data 6 d’abril 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. A. Q. la llicència d’obres majors per al canvi de coberta del 
magatzem existent al Polígon X – Parcel·la XX (Ref. Cadastral: 
43184A007000610000ZO), 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, 
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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 3.101,94 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 64.623,79 x 3,60 % 2.326,46 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 64.623,79 x 1,20 % 775,48 €  

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

TOTAL  3.101,94 € 

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

1- Cal aportar abans de començar les obres, l’assumeix  de coordinador de 
seguretat i salut 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 r esidus autoritzat. 
Finalitzades aquestes, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  8 

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. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: M. C. B. C. (NÚM. EXP.: 2022/ 597) 
 
“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 

2022/597 M. C. B. C. Pol. X – Parc. XXX 
 (43184A008001940000ZF) 

Obra 
menor 350,40 € 

 
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 M. C. B. C. llicència d’obres per a construcció de tanca de 75ml 
amb base de mur de 40cm d’alçada i acabat amb reixat metàl·lic d’1,50m d’alçada i un 
tram de 103ml amb reixat metàl·lic d’1,50m d’alçada al Polígon X – Parcel·la XXX de 
L’Aldea, (Ref. Cad.: 43184A008001940000ZF) de l’Aldea, amb estricta subjecció a les 
condicions que figuren a l’expedient. 
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SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense 
necessitat de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre 
que la llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de 
l'edificació, que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del 
projecte autoritzat i que s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb 
l'article 76 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig. S'entén que les obres comporten una alteració substancial del 
projecte quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del 
RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el 
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. 
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser 
sol·licitades expressament, l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, 
prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la 
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa 
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit 
per aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 350,40 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 7.300,00 x 3,60  262,80 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 7.300,00 x 1,20  87,60 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

350,40 € 

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

− Al tractar-se d’obres que afecten un futur vial, le s obres que s’autoritzen 
no comporten augment del valor ni en el cas d’expro piació ni en el cas de 
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reparcel·lació, així com, tampoc correspondrà a l’A juntament l’obligació 
de reposar ni indemnitzar la tanca en el moment d’o brir el vial. 

− 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 pas, sens perjudici de tercers i d’altr es competències 
concurrents, de conformitat amb la legislació vigen t i s’han de respectar 
els drets preexistents sobre els terrenys o béns. 

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA  D'OBRES 
MAJORS. INTERESSADA: HERBES IDIS, S.L. (NÚM. EXP. 2 022/938) 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per D. E. D., en nom i 
representació d’Herbes Idis, S.L. en data 8 de setembre de 2022 amb Registre 
general d’entrada 2022/3928: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/938 Herbes Idis, 
S.L. 

Pol. X – Parc. XX 
(8832606BF9183S0001RP) Major 476,32 € 

 
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 de l’Arquitecta tècnica municipal de data 6 
d’octubre 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. 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  11 

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 Herbes Idis, S.L. la llicència d’obres majors per construcció de 
cobert sobre paviment existent al Polígon X – Parcel·la XX (Ref. Cadastral: 
8832606BF9183S0001RP), 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 476,32 € 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) 4.620,00 x 3,60 % 166,32 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 4.620,00 x 1,20 % 55,44 € (*) 

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

TOTAL  476,32 € 

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

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 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. 

6- 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. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: MAQUINÀRIA AGRÍCOLA MONTEVERD E, S.L. (NÚM. 
EXP.: 2022/1574) 
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 3 d’octubre de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/4354: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1574 
Maquinària 

Agrícola 
Monteverde, S.L.  

Antiga ctra. N-340 
(7927401BF9172N0001SR) 

Obra 
menor 313,44 € 

 
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 6 d’octubre 
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 Maquinària Agrícola Monteverde, S.L. llicència d’obres per a 
Substitució del paviment existent que hi ha davant antic taller Germans Calvet, i 
reposar-lo en formigó a l’antiga Ctra. N-340 (Ref. Cad.: 7927401BF9172N0001SR) 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. 
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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 313,44 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 6.530,00 x 3,60  235,08 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 6.530,00 x 1,20  78,36 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

313,44 € 

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

1 Si la finca llinda amb un camí municipal, abans de l’ inici de les obres serà 
preceptiu que els serveis tècnics municipals marquen el lloc on s’ha de 
col·locar la tanca. 

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

4 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. 

5 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. 

6 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 

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

 
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. 
 
2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: J. G. G. (NÚM. EXP. 2022/1578)  
 
“Vist que J. G. G., amb Registre General d’Entrada 2022/4315, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en instal·lació de panells fotovoltaics a l’immoble ubicat a 
l’Avinguda Catalunya XXX (Ref. Cad.: 9537507BF9193H0001WZ) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 7 de setembre de 2022 pels serveis tècnics 
municipals, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent 
normativa urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
prèvia presentada per J. G. G., consistents en instal·lació de panells fotovoltaics a 
l’immoble ubicat a l’Avinguda Catalunya XXX (Ref. Cad.: 9537507BF9193H0001WZ)  i 
comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe 
de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES                               
 

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

Expedient:   2022/14578    
R.G.E.:  2022/4315 
Sol·licitant:    J. G. G. 
Emplaçament:   Av. Catalunya, XXX 
Ref. Cadastral: 9537507BF9193H0001WZ 
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Núria Forcadell Garcia, Arquitecta Tècnica Municipal accidental a l’Ajuntament de 
l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto el següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme NO es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Instal·lació d’estructura coplanar, amb inversor de 5KW, 10 panells de 4,7 kw 
 
2 Documentació aportada 
Model de sol·licitud de llicència d’obres i pressupost de l’obra a executar. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat h) del mateix 

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

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

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

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

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

1- Previ l’inici de les obres, caldrà que l’empresa  instal·ladora/constructora 
designi un recurs preventiu en matèria de seguretat  en fase d’ execució d’ 
obra. 
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2- L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat 
i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

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

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

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

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

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

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

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 5.242,00 €. 
 

 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 5.242,00 x 3,60  188,71 € 

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

188,71 x 90 % - 169,85 € 

TOTAL  18,86 € 
 
L’Aldea, a la data de la signatura electrònica. 
 
Núria Forcadell Garcia 
Arquitecta Tècnica Municipal acctal.” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la 
validesa dels documents presentats a l'interessat. 
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TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost 
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 27,20 € amb el 
següent desglossament: 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 5.242,00 € x 3,60 % 188,71 € 

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

188,71 x 90 % - 169,85 € 

TOTAL     18,86 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ DEL CONV ENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L ’AJUNTAMENT DE 
L’ALDEA EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA I DELS SEUS ANNEXOS 6 I 7 
(NÚM. EXP. 2022/1550) 
 
“El Departament d’Interior és el responsable de l'execució de les competències de la 
Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que han de 
ser exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i els òrgans del Departament que 
es determinin per reglament 
 
Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació la 
cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, 
amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i 
mobilitat. 
 
Que el Servei Català de Trànsit, a través del Pla de seguretat viària s’estableix una 
línia de cooperació amb els governs locals, donada la importància que té la seguretat 
viària a les vies urbanes. Una de les accions establertes al Pla de seguretat viària per 
tal d’impulsar un espai continu de seguretat viària i involucrar i coordinar entitats 
públiques i privades en la millora de la mobilitat segura, és la d’establir un marc de 
col·laboració en matèria de seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament per tal de desenvolupar una participació millor i més efectiva d’ambdues 
parts en el disseny, execució i evolució de les polítiques de seguretat viària 
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L’objecte del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de l’Aldea és establir el marc de col·laboració en el desenvolupament de 
determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària i d’altres relacionades que 
es puguin anar definint o que siguin d’interès per a les parts. 
 
Per la seva banda, l’Annex 6 al Conveni marc referit a la col·laboració en matèria 
d’educació per a la mobilitat segura pràctica entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de l’Aldea té com a objecte complementar l’educació per a la mobilitat 
segura impartida a l’alumnat dels centres escolars del municipi durant el curs escolar 
mitjançant el desenvolupament conjunt d’activitats pràctiques d’educació per a la 
mobilitat segura amb bicicleta. 
 
Finalment, l’Annex 7 al Conveni marc referit a la col·laboració en matèria d’educació 
per a la mobilitat segura pràctica amb ciclomotors entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de l’Aldea té com a objecte complementar l’educació per a la mobilitat 
segura impartida a l’alumnat dels centres educatius de l’Aldea durant el curs escolar 
corresponent, desenvolupant conjuntament activitats pràctiques d’educació per a la 
mobilitat segura amb ciclomotors en el marc dels centres educatius 
 
Atès l’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució 
de finalitats d’interès comú. 
 
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local conferides per Decret de l’Alcaldia 
núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Aprovar conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de l’Aldea en matèria de seguretat viària, el text íntegre del qual consta a 
l’expedient. 
 
Segon.  Aprovar l’Annex 6 al Conveni marc referit a la col·laboració en matèria 
d’educació per a la mobilitat segura pràctica entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Tercer.  Aprovar l’Annex 7 al Conveni marc referit a la col·laboració en matèria 
d’educació per a la mobilitat segura pràctica amb ciclomotors entre el Servei Català de 
Trànsit i l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Quart. Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè realitzin 
tants actes i gestions com calguin per executar els acord anterior. 
 
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada per al seu coneixement 
i efectes adients. 
 
Sisè. 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 
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19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D' UN GUAL A 
L'AVINGUDA CATALUNYA NÚMERO XX. INTERESSAT: A. R. M . (NÚM. EXP.: 
2022/1557) 
 
“Vista la petició presentada en data 13 de setembre de 2022 RE 2022/3977 per part 
del Sr. A. R. M., en la que sol·licita la concessió d’un gual a l’Avinguda Catalunya 
número XX de L’Aldea. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Guàrdia 
Municipal mitjançant informe de data 13 de setembre de 2022, el qual posa de 
manifest que no hi ha cap impediment en instal·lar un gual en aquest tram. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció dels ingressos municipals de dret públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Concedir al Sr. A. R. M. llicència de gual a la vorera emplaçada a l’Avinguda 
Catalunya número XX de L’Aldea. 
 
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al 
període 2022 i següents, segons el següent detall: 
 

Nom 
propietari 

Situació Número 
de gual 

Mida gual TOTAL  
GUAL 

TOTAL GUAL  
 2022 

A. R. M. Avinguda 
Catalunya 

XX 

227 Gual amb rebaix de 
3,30 metres x 33 
€/ml = 108,90 € 

anuals 

108,90 € 54,45 € 

 
Tercer.  Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 
227. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix al Servei de 
Guàrdia Municipal, a Base-Gestió d’Ingressos.” 
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APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LES BASES Q UE REGULARAN 
EL CONCURS DE DISFRESSES DEL CARNESTOLTES 2023 (NÚM . EXP.: 
2022/1564) 
 
“L’Ajuntament de L’Aldea celebra cada any la festa de Carnestoltes al municipi. 
 
Atès que l’Ajuntament de L’Aldea vol premiar la feina, l’esforç i la implicació de la gent 
en la celebració d’aquesta festa, es necessari la confecció d’unes bases que regulin 
l’atorgament d’aquests premis. 
 
Vista la legislació vigent continguda en la Llei 7/1985, Decret Legislatiu 2/2003 pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei 
Reguladora d'Hisendes Locals i Decret 179/1995 de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan per 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.  Aprovar les bases que regularan el concurs de carrosses del Carnestoltes 
2023 i que s'han examinat detingudament en la present sessió. 
 
Segon.  Publicar les esmentades bases, a la seu electrònica de l'Ajuntament i al 
Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de vint dies hàbils, efectuant una 
referència d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
S'entendran definitivament aprovades les bases de referència, si durant el període 
d'informació pública no es formula contra seva cap mena de reclamació ni al·legació. 
 
Tercer.  Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin, i signar 
quants documents facin falta per a la plena efectivitat d'aquest acord.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DE LES DAD ES OBRANTS AL 
PADRÓ PEL SERVEI DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTI RIS LOCALS, 
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER 
LOCAL (EXP. 2022/1591). 
 
“Vista la documentació aportada per la Sra. M.C. A. V. de data 20 de setembre de 
2022 Registre General d’Entrada núm. 2022/4117, comunicant que va formalitzar en 
escriptura pública l’acceptació d’herència de la seva mare davant del notari Mario 
Merlos Díaz de la ciutat de Tortosa, de la qual n’aporta còpia. 
 
Vist que les germanes de la sol·licitant, Sres. R. A. V., M. A. V., M. A. V. i la seva 
neboda, Sra. A. A. C., mitjançant Registre General d’Entrada núm. 2022/4117 
renuncien a la titularitat del nínxol núm. XXX 3ª fila i nínxol núm. XXX 3ª fila, a favor de 
la Sra. M. C. A. V. 
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D'acord amb 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. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Expedir el títol de propietat del nínxol núm. XXX 3ª fila i nínxol núm. XXX 3ª 
fila secció 8ª, a favor de la Sra. M. C. A. V. 
 
Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons, a nom de la Sra. M. C. A. 
V. 
 
Tercer.  Inscriure el títol que acredita la concessió en el Llibre Registre del cementiri. 
 
Quart.  Aprovar la liquidació de la taxa prevista en l'Ordenança fiscal núm. 12 
reguladora de la taxa per prestació de serveis en el cementiri municipal en el seu 
article 6.1 Quota tributària – nínxols núm. XXX 3ª fila i núm. XXX 3ª secció 8ª, import 
68,88€ i en concepte de canvi de titularitat dels esmentats nínxols. 
 
Cinquè. Donar trasllat del present als interessats i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD APROVACIÓ DE BASES I CONVO CATÒRIA D'UN 
PROCÉS SELECTIU PER SISTEMA CONCURS – OPOSICIÓ, PER A LA 
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABO RAL TÈCNIC/A 
MITJÀ/NA PER A L’ÀREA D’URBANISME. (NÚM. EXP.: 2022 /1580) 
 
“FETS 
 
Per Provisió de l’Alcaldia de data 5 d’octubre de 2022 es disposen les necessitats 
d’efectuar la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d’una 
borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Tècnic/a mitjà/na” per a 
l’àrea d’Urbanisme, grup A, subgrup A2, nivell de titulació grau, diplomatura o 
equivalent, especialitat arquitectura tècnica o equivalent, (equivalent al grup 
professional A2 de personal funcionari), sistema selectiu concurs-oposició, per cobrir 
de manera àgil i ràpida vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència 
temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de L’Aldea i per aquest 
motiu es precisa portar a terme la seva selecció. 
 
Aquesta mateixa Provisió de l’Alcaldia va iniciar l’expedient per seleccionar les 
persones que han de formar part d’aquesta Borsa de treball. 
 
Per part d’Intervenció s’ha emès informe favorable en relació amb l’existència de crèdit 
adequat i suficient i amb el compliment de la normativa pressupostària general de 
caràcter bàsic a efectes del compliment amb els límits màxims de l’increment retributiu. 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  23 

 
Des de secretaria s'ha emès, en data 5 d’octubre de 2022, l’informe corresponent i 
s’han confeccionat les bases que han de regir la convocatòria. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’art. 21 LRBRL estableix que és competència de l’alcaldia aprovar les bases de les 
proves per la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i 
distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 
 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer.  Aprovar les bases reguladores de la convocatòria, mitjançant concurs oposició 
lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal, 
denominació “Tècnic/a mitjà/na” per a l’àrea d’Urbanisme, grup A, subgrup A2, nivell 
de titulació grau, diplomatura o equivalent, especialitat arquitectura tècnica o 
equivalent, (equivalent al grup professional A2 de personal funcionari), per a cobrir de 
manera àgil i ràpida vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència 
temporal d’aquest grup professional. 
 
Segon.  Convocar les proves selectives corresponents al procés per constituir la 
referida Borsa de treball de personal d'aquest grup professional. 
 
Tercer.  Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en la seu electrònica de 
l’Ajuntament, al Portal de Transparència i al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.  Determinar que els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es 
publicaran únicament en la seu electrònica de l’Ajuntament.” 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DE LES DAD ES OBRANTS AL 
PADRÓ PEL SERVEI DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTI RIS LOCALS, 
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER 
LOCAL (EXP. 2022/1593). 
 
“Vista la documentació aportada pel Sr. J. B. T. de data 30 de setembre de 2022 
Registre General d’Entrada núm. 2022/4320, comunicant que el seu difunt pare era 
titular del nínxol XX 1r pis secció 2ª i que ell és l’hereu del seu pare, que no va deixar 
últimes voluntats. 
 
L’interessat ha aportat títol de propietat i justificant de pagament de l’esmentat nínxol. 
 
D'acord amb 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. 
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A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Expedir el títol de propietat del nínxol núm. XX 1r pis secció 2ª, a favor del Sr. 
J. B. T. 
 
Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons, a nom del Sr. J. B. T. 
 
Tercer.  Inscriure el títol que acredita la concessió en el Llibre Registre del cementiri. 
 
Quart.  Aprovar la liquidació de la taxa prevista en l'Ordenança fiscal núm. 12 
reguladora de la taxa per prestació de serveis en el cementiri municipal en el seu 
article 6.1 Quota tributària – nínxol núm. XX 1r pis secció 2ª, import 78,96€ i en 
concepte de canvi de titularitat de l’esmentat nínxol. 
 
Cinquè. Donar trasllat del present als interessats i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.7.- DONAR COMPTE DE LES LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIE S. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona 
referent a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 
18 de juliol de 2005. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2022/230, de 27 de maig  
 
Vist que des d’aquesta Alcaldia s’han dictat 3 decrets, del següent contingut: 
 

1. Decret d’Alcaldia núm. 433 de data 14 de setembre de 2022. Comunicació 
pèrdua de valor transmissió immoble ubicat al C/Raval de Xolla, XX. 
 

2. Decret d’Alcaldia núm. 456 de data 30 de setembre de 2022. Devolució import 
taxa escombraries immoble ubicat PR PAU CASALS PARCEL.LA FR-XX, Ref. 
Cadastral 8730916BF9183B0001IO. 
 

3. Decret d’Alcaldia núm. 457 de data 30 de setembre de 2022. Procedir a la 
baixa del Padró de la Taxa per entrada de vehicles (guals), a nom de J. V. F. 

 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:150 hores del dia 7 d’octubre de 2022, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 2 4 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
 
 
Xavier Royo i Franch     Roser Noche Casanova  


