ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 19/2019.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 19 DE
SETEMBRE DE 2019.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 19 de setembre de 2019.
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 19 de setembre de 2019, 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
Estefania Curto i Zapater
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 5 DE
SETEMBRE DE 2019.
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 5 de setembre de
2019 que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada
per unanimitat l’esborrany de referència.
2. PROPOSTES
2.1. Urbanisme
2.1.1.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA
D'OBRES MENORS. INTERESSAT: TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU. NÚM. EXP.
2019/617.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 14 de juny de 2019 amb
Registre general d'Entrada 2019/2473:
EXP

NOM I COGNOM

SITUACIÓ

2019/617

TELEFONICA DE
ESPAÑA S.A.U.

Canal Esquerre de
l’Ebre i la carretera
TV3454 Pk 0+700

TIPUS
OBRA
Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
0,00€

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis
tècnics municipals.
Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data
04/09/2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita
llicència 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. 2019/216 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Concedir a TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. la llicència necessària per a
efectuar les obres d’instal·lació de 2 pals de fusta tipus 10D per a l’encreuament del
Canal Esquerre de l’Ebre i la carretera TV3454 Pk 0+700 de l’Aldea, amb estricta
subjecció a les condicions que figuren a l’expedient.
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, 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 dona alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU.
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament,
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l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir
les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova.
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent 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 0,00€ amb el següent desglossament:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)

0,00 x 3,60 %

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)

0,00 x 1,20 %

IMPORTS

0,00 €
0,00 €

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

0,00 €

TOTAL

0,00 €

(*) En virtut a la Llei 15/1987. De 30 de juliol, de tributació de la Compañía Telefónica
Nacional de España (actualment Telefónica de España, SAU)
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.
No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
L’autorització s’entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
No obstant això, s’ha de comunicar i sol·licitar l’autorització a la comunitat de
Regants i a Carreteres de l’Estat.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.

SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei
d’intervenció municipal als efectes procedents.”
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA
LLICÈNCIA AMBIENTAL. NÚM. EXP. 2018/972. INTERESSAT: TARRACO
RECICLATGE VEGETAL, SL.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcalde:
“Vist que amb data 6 de setembre de 2019, es va presentar per TARRACO
RECICLATGE VEGETAL SL, sol·licitud de llicència ambiental per la instal·lació d’una
activitat de trituració de residus vegetals i de fusta i de valorització de palets de fusta,
que es desenvoluparà al Polígon Catalunya Sud, parcel·la 23, de l’Aldea.
Vist que amb data 5 d’octubre de 2019, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist que amb data 17 de gener de 2019 es va rebre l’informe de la Diputació de
Tarragona sobre l'adequació de la documentació presentada.
Vist que es va practicar el tràmit d'informació pública i la notificació personal als afectats.
Vist que amb data 14 de juny 2019 es van sol·licitar els informes sectorials corresponents
i transcorregut el termini no s’han rebut els mateixos.
Vist que amb data 17 de gener 2019, es va remetre l'expedient a l’Òrgan Tècnic
Ambiental Comarcal que va emetre informe integrat favorable en relació a l'activitat.
Vist que amb data 12 d’agost de 2019 es va aprovar la proposta de resolució, que es va
notificar als interessats concedint-los un termini de 10 dies perquè formulessin
al·legacions i presentessin els documents, al·legacions i justificacions que estimessin
convenients.
En data 17/09/2019 s’emet un certificat de secretaria fent constar que no s’han presentat
al·legacions.
Vist 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. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Concedir a Tàrraco Reciclatge Vegetal SL, llicència ambiental per la
instal·lació d’una activitat de trituració de residus vegetals i de fusta i de valorització de
palets de fusta, condicionada al compliment de les mesures proposades per l’Oficina de
Medi Ambient (OMA) en el seu informe.
SEGON. Notificar la resolució als interessats als efectes oportuns.
TERCER. Comunicar la resolució a l'Òrgan Ambiental del Consell Comarcal.
QUART. Comunicar la resolució als Òrgans del Departament competent en matèria de
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:

medi ambient que han emès els informes preceptius.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.3.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA COMUNICACIÓ D'OBRES EXCLOSES DE
LLICÈNCIA. NÚM. EXP. 2019/672. INTERESSAT: A. E. M.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2019 amb Registre
d’entrada núm. 2019/2775 per A. E. M. on comunica les obres consistents reformar un
bany ubicades a la Plaça Maimó, X 3r 1a, de l’Aldea.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 13/09/2019, 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. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
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 A. E. M. on comunica les obres consistents en reformar el bany ubicada
a la Plaça Maimó, X 3r 1a, de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics
municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:

Comunicació prèvia de les obres consistents en reformar el bany.
Sol·licitant:
A. E. M.
Data registre entrada:
8 de juliol de 2019
Emplaçament:
Plaça Maimó, X, 3r 1a

Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la
provisió d’alcaldia de data 10 de juliol de 2019 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig,
emeto l’informe següent:
Atès que 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
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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.
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,
clau 2A zona extensiva.
2.
A la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, es modifica l’apartat 2
de l’article 108 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera
següent:
“2. En les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació no es poden
autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum, llevat de les reparacions que
exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les
persones o la bona conservació de dites construccions i instal·lacions, com també les
obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques de
conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria. Les obres que s’hi autoritzin
no comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació.
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es
porten a terme a la Plaça Maimó, X, 3r 1ai consistents en la reforma d’un bany, amb els
següents condicionants:
•
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.
•
L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura.
•
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació
d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin
procedents d’acord amb la normativa vigent.
3.
Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul:
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 2.431,20 €.

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
2.431,20 x 3,60 %
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4.

Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor
fonamentada en dret.
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.
Segueix data i signatura”.
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l'interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 2.431,20€ amb el
següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
2.431,20,00 x 3,60
%

IMPORTS
87,52 €
87,52 €

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.4.- PROPOSTA D'ACORD D'OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ PRÈVIA.
INTERESSAT: P. P. E. NÚM. EXP. 2019/901.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 26 d’agost de 2019 amb Registre
d’entrada núm. 2019/3405 per P. P. E. on comunica les obres consistents en fer
socolada a l’habitatge ubicat al C/Raval de Fesol, XX, de l’Aldea.
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.
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Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 13/09/2019, 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. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
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 P. P. E. on comunica les obres consistents fer socolada a l’habitatge
ubicat al C/Raval de Fesol, XX, de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis tècnics
municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS
Assumpte: Comunicació prèvia de les obres consistents en fer socolada a l’habitatge.
Núm. Exp.: 2019/901
Sol·licitant: P. P. E.
R.G.E.: 2019/3405
Emplaçament: C/ Raval de Fesol, XX
En data 26 d’agost del 2019 amb R.G.E 2019/3405 la sol·licitant entra en aquest
Ajuntament una llicència per a realitzar obres menors, però 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 una
comunicació prèvia. Per tant, en Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de
l’Ajuntament de l’Aldea, emet l’informe següent:
1.

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, clau 2A Extensiva.

2.

Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació.

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es
porten a terme al Raval de Fesol, XX i consistents en fer socolada a l’habitatge, amb els
següents condicionants:
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•
•
•

•

3.

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.
L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la NO
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.
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 l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul:

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 650,00 €.
BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
%
APLICABLE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art.
650,00 x 3,60 %
núm. 8)
TOTAL
CONCEPTE

4.

IMPORTS
23,40 €
23,40 €

Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor
fonamentada en dret.
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.
Segueix data i signatura”.
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l'interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 650,00€ amb el
següent desglossament:
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BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
%
APLICABLE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art.
650,00 x 3,60 %
núm. 8)
TOTAL
CONCEPTE

IMPORTS
23,40 €
23,40 €

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.5.- PROPOSTA D'ACORD OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ PRÈVIA.
INTERESSAT: R. C. P. NÚM. EXP. 2019/898.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 23 d’agost de 2019 amb Registre
d’entrada núm. 2019/3396 per R. C. P. on comunica les obres consistents en el
tancament de terrassa coberta ubicades al Carrer Migdia, XX de l’Aldea.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 13/09/2019, 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. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
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 R. C. P. on comunica les obres consistents en el tancament de terrassa
coberta ubicades al Carrer Migdia, XX de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis
tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS
Assumpte: Comunicació prèvia de les obres consistents en el tancament de terrassa
coberta.
Expedient: 2019/898
Sol·licitant: R. C. P.
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
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R.G.E.: 2019/3396
Emplaçament: Carrer Migdia, XX
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la
provisió d’alcaldia de data 04 de setembre de 2019 i el que disposa l’art. 74.1 del
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13
de maig , emeto l’informe següent:
Atès que 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.

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, clau 2A Extensiva.

2.

Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació.

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es
porten a terme al Carrer Migdia, XX i consistents en el tancament de terrassa coberta,
amb els següents condicionants:
•

3.

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.
• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura.
• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.
Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul:

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 3.843,00 €.

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art.
núm. 8)
TOTAL

BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
%
APLICABLE

IMPORTS

3.843,00 x 3,60 %

138,35 €
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4.

Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor
fonamentada en dret.
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.”
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l'interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 3.843,00€ amb el
següent desglossament:
BASE IMPOSABLE
CONCEPTE
I
TIPUS
%
APLICABLE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art.
3.843,00 x 3,60 %
núm. 8)
TOTAL

IMPORTS
138,35 €
138,35 €

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.6.- PROPOSTA D'ACORD D'OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ PRÈVIA.
INTERESSAT: M. T. P. NÚM. EXP. 2019/968.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 12 de setembre de 2019 amb
Registre d’entrada núm. 2019/3606 per M. T. P. on comunica les obres consistents
reformar un bany a l’habitatge ubicat al C/ Vilafranca, X, de l’Aldea.
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.
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Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 17/09/2019, 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. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
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 M. T. P. on comunica les obres consistents en reformar un bany a
l’habitatge situat al C/Vilafranca, X de l’Aldea i comunicar que per part dels serveis
tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS
Assumpte:
Comunicació d'obres excloses de llicència per reforma del bany.
Expedient:
2019/968
Sol·licitant:
M. T. P.
R.G.E.:
2019/3606
Emplaçament: Carrer Vilafranca, X
Jordi Gas Forès, Arquitecte Tècnic Municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la
provisió d’alcaldia de data 13 de setembre de 2019 i el que disposa l’art. 74.1 del
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13
de maig , emeto l’informe següent:
Atès que 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.

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, clau 1B zona semi-intensiva.

2.

Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació.

Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es
porten a terme al C/ Vilafranca, X i consistents en reforma del bany , amb els següents
condicionants:
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•
•
•

3.

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.
L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 3.000,00 €.

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL
4.

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

IMPORTS

3.000,00 x 3,60 %

108 €
108 €

Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor
fonamentada en dret.
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.”
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l'interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 3.000€ amb el següent
desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
3.000 x 3,60 %
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CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.7.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA
D'OBRES MAJORS. INTERESSAT: C. C. E. NÚM. EXP. 2019/957.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 31 de juliol de 2019 amb
Registre general d'Entrada 2019/3112:
EXP
2019/957

NOM I
COGNOM
C. C. E.

SITUACIÓ

TIPUS OBRA

Av. Catalunya,
XXX

Major

TOTAL
LIQUIDACIÓ
795,76€

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 Jordi Gas Forès de data
17/09/2019 i l’informe jurídic de data 18/09/2019, 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. 2019/216 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Concedir a la Sra. C. C. E. la llicència necessària per a efectuar les obres
per a la instal·lació d’un elevador hidràulic en habitatge existent a l’Av. Catalunya, XXX
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
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e-mail: ajuntament@laldea.cat

15

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 dona 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 corresponent 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 795,76€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)
TOTAL

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
13.493,36 x 3,60 %
13.493,36 x 1,20 %

IMPORTS
485,76 €
161,92(*) €
310,00 €
795,76 €

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.
Deurà d’acreditar-se haver signat amb un gestor autoritzat un document
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus.
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.

SETÈ.- 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
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portar abans de començar les obres el document d’acceptació d’un dipòsit signat per
un gestor de residus autoritzat.
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.8.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA D'OBRES
MENORS. INTERESSAT: P. D. P. NÚM. EXP. 2019/409.
S’acorda per UNANIMITAT dels membres assistents deixar el present a sobre la taula
2.1.9.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA D'OBRES
MENORS. INTERESSAT: ELÉCTRICA DEL EBRO, SA. NÚM. EXP. 2019/837.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 7 d’agost de 2019 amb
Registre general d'Entrada 2019/3233:
EXP

NOM I COGNOM

SITUACIÓ

2019/837

ELECTRICA DEL
EBRO, SA

Polígon 8, Parcel·la
101, 102, 103

TIPUS
OBRA
Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
110,97€

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis
tècnics municipals.
Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data
04/09/2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita
llicència 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. 2019/216 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Concedir a ELECTRICA DEL EBRO, SA la llicència necessària per a efectuar
les obres “d’estesa de línia aèria de baixa tensió per a nou subministrament” amb la
instal·lació de tres suports de formigó al Polígon 8, Parcel·la 101, 102, 103 de l’Aldea,
amb estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient.
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, la normativa de planejament
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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 dona 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 corresponent 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 110,97€ amb el següent desglossament:
BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
%
APLICABLE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 2.311,81 x 3,60 %
núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 2.311,81 x 1,20 %
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)
CONCEPTE

TOTAL

IMPORTS
82,23 €
27,74 €
16,00 €
110,97 €

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

Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
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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.
No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
L’autorització s’entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
No obstant això, s’haurà de sol·licitar autorització de la propietat de parcel·les
101, 102, 103 al polígon 8 per fer l’estesa de línia sobre aquestes parcel·les.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.

SETÈ.- Pel que fa la gestió dels residus, segons 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.
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.10.- PROPOSTA PER A LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA D'OBRES MENORS.
INTERESSAT: ALBESA GINES, S.L. NÚM. EXP. 2019/757.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 4 de setembre de 2019
amb Registre general d'Entrada 2019/3538:
EXP
2019/757

NOM I
COGNOM
ALBESA
GINES SL

SITUACIÓ
Polígon 2 Parcel·la
110 i 102

TIPUS
OBRA
Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
32,52€

FIANCES
300 €

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis
tècnics municipals.
Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data
17/09/2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 2019/216 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Concedir a ALBESA GINES SL la llicència necessària per a efectuar les
obres d’obertura de rasa de serveis al Polígon 2 Parcel·la 110 i 102 de l’Aldea, amb
estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient.
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, 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 dona 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 corresponent 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 32,52€ amb el següent desglossament:
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CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
459,00 x 3,60 %
459,00 x 1,20 %

TOTAL

IMPORTS
16,52 €
5,51 €
16,00 €
32,52 €

SISÈ.- D’acord amb l’ art 40.2 del DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística s’ haurà de dipositar una fiança
com a garantia de la reposició de les obres d’ urbanització.
La quantia de la garantia a què fa referència aquest article ha de comprendre el 100%
del cost de les obres d’urbanització
C* urbanització a efectes de garantia mínima = 60 m2 x 5 €/ m2 = 300 €.
El promotor garantirà la correcta reposició de material de les obres d´urbanització, tant
a les rases com al paquet de ferm i paviment de vorera. El terraplenat de les rases es
compactarà al 95 % de pròctor modificat.
SETÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions:
•
•
•
•

•
•
•
•

Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
L’autorització s’entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.
Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de localitzar als serveis instal·lats
i coordinar els treballs amb les respectives companyies afectades. És
responsabilitat del promotor garantir la integritat dels mateixos.
S’haurà de garantir una separació mínima de 20 cm als serveis existents. En
cas que no es pugui garantir s’executaran les proteccions que preveu la
legislació vigent.
El contractista posarà en coneixement de l’Ajuntament i les companyies dels
serveis afectats el dia de l’ inici de les obres i el dia de la seva finalització per
tal que es pugui inspeccionar l’afecció a les instal·lacions.
El sol·licitant haurà de reposar la part del camí que sigui malmesa a causa de
la excavació de les rases d’igual manera que la resta de camí existent.
Deixant-lo en el mateix estat que estava en origen.
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VUITÈ.- Pel que fa 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.
NOVÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.11.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA
D'OBRES MENORS. INTERESSAT: NATURHEMP, SL. NÚM. EXP. 2018/673.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 12 de juny de 2019 amb
Registre general d'Entrada 2019/2405:
EXP

NOM I COGNOM

SITUACIÓ

2018/673

NATURHEMP, SL

Polígon
Parcel·la 80

9

TIPUS
OBRA
Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
52,50 €

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis
tècnics municipals.
Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data
03/09/2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita
llicència 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. 2019/216 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Concedir a M. E. E. la llicència necessària per a efectuar les obres per
instal·lar una tanca d’ús provisional a Polígon 9 parcel·la 80, de l’Aldea, amb estricta
subjecció a les condicions que figuren a l’expedient.
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, la normativa de planejament
d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis tècnics, si
s’escau.
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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 dona 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 corresponent 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 52,50 € amb el següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
1.014,00 x 3,60 %
1.014,00 x 1,20 %

TOTAL

IMPORTS
36,50 €
12,17 €
16,00 €
52,50 €

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

Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

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

23

•
•
•

•

•

No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
L’ autorització s’ entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.
Atès l’article 54 Procediment per a l’autorització d’usos provisionals del sòl i
d’obres de caràcter provisional del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a:
a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de
la situació alterada al seu estat originari. (1.014 €)
b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats
siguin també acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous
gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte
d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin.
D’ acord amb l’ art 70 del Decret 64/2014, de 13 de maig.
70.1 Eficàcia de les llicències urbanístiques d’usos i obres provisionals resta
supeditada al fet que les persones titulars acreditin davant l’administració
municipal atorgant les circumstàncies següents: a) Constància en el Registre
de la Propietat de conformitat amb la legislació hipotecària de les condicions
sota les quals s’atorgui la llicència urbanística corresponent. b) Constitució,
per alguna de les formes admeses per la legislació de contractes del sector
públic, de garantia suficient per assegurar la reposició de la situació que
s’alteri al seu estat original. Aquesta garantia s’ha de constituir a disposició de
l’administració atorgant per una quantia igual a la del pressupost de les obres
de reposició.
70.2 Els usos provisionals han de cessar i les obres provisionals s’han de
desmuntar o enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho acordi
l’administració municipal, amb audiència de les persones interessades, per
algun dels motius següents: a) Per haver-se complert la condició resolutòria
de l’article 69.3. b) Per haver transcorregut el termini temporal màxim pel qual
es va atorgar la llicència urbanística corresponent. c) Per tal d’executar les
determinacions del planejament urbanístic, hagi transcorregut o no el termini
temporal màxim pel qual es va atorgar la llicència urbanística corresponent.

SETÈ.- Pel que fa a la gestió de residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril,
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de 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.
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.”
Es deixa constància de que la Regidora Sra. Irene Negre Estorach, ha sortit de la sala
per estar afectat per una causa d’abstenció en dit expedient, no intervenint en la
deliberació i votació d’aquest punt. No obstant, finalitzada la votació d’aquest punt
s’incorpora novament a la sessió, participant en el debat i votació de la resta de punts
integrants en l’ordre del dia.”
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APROVAT amb els vots FAVORABLES del Sr. Alcalde, Xavier Royo Franch, José
Caballé Estorach i Josep Franch Pellisé.
2.1.12.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA RECTIFICACIÓ PER ERRADA
MATERIAL D’UN ACORD DE DATA 5 DE SETEMBRE. INTERESSAT: E. F. R. NÚM.
EXP. 2018/1169.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist que en data 5 de setembre de 2019 la Junta de Govern Local es va donar per
assabentada de la comunicació prèvia de la primera ocupació corresponent a la
legalització de piscina de l’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Matarranya, X de l’Aldea,
exp. 2018/1169.
Vist que la proposta conté una errada de caràcter material.
Vist 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. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Substituir l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de setembre de 2019
pel següent:
“COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LA PRIMERA OCUPACIÓ RELATIVA A L'EXP.
192/2005 i 2018/1169. INTERESSAT: E. F. R.
Vist que en data 31-03-2017 s’ha presentat COMUNICACIÓ PRÈVIA de la primera
ocupació, corresponent a la llicència municipal d’obres majors (Exp. 192/2005) per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer Joan Carles I (actualment carrer
Matarranya XX), aprovada per la Junta de Govern Local amb data 21 de desembre de
2005.
Vist que en data 17-06-2019 s’ha presentat la documentació que faltava per a la
legalització d’una construcció de piscina (Exp. 2019/1169) al mateix habitatge, llicència
aprovada per la junta de Govern Local amb data 4 de juliol de 2019.
Vist l’informe de data 27-08-2019 emès al respecte per part de l’arquitecte tècnic
municipal de l’Ajuntament de l’Aldea.
Atès l’art. 187 bis del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
Atès 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. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent:
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia de la primera ocupació
corresponent a la llicència municipal d’obres majors (Exp. 192/2005) per a la construcció
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d’un habitatge unifamiliar al carrer Joan Carles I (actualment Carrer Matarranya XX) i de
la primera ocupació de la legalització d’una construcció de piscina (Exp. 2018/1196) al
mateix habitatge.
SEGON.- Procedir a la recaptació de la tarifa de Llicència de Primera Ocupació, segons
Ordenança municipal núm. 9. El pagament de 67,00 € es podrà efectuar per mitjà de
transferència bancària al núm. de compte municipal ES03 0182 5634 11 0200022114 o
presencialment al Departament d’Urbanisme del nostre Ajuntament.
TERCER.- Notificar el present acord a la part interessada i al departament d’intervenció.”
SEGON.- Notificar l’acord a la part interessada.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2. Alcaldia
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA BAIXA D'UN GUAL AL CARRER DEL
MIG 91 AMB NÚM. 114. NÚM. EXP.: 2019/976.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural:
“Vista la petició presentada en data 5 de setembre de 2019 RE 2019/3554 per part de
la Comunitat de Propietaris de l’edifici Berlin en la qual sol·liciten la baixa del gual núm.
114 situat al carrer del Mig núm. XX de L’Aldea.
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 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, es proposa l’adopció d’aquest
ACORD,
1.- Declarar extingida la llicència per a gaudir de l’aprofitament especial de les voreres
per entrada de vehicles a l’entrada del carrer del Mig núm. XX de L’Aldea a partir de l’1
de gener de 2020.
2.- Donar de baixa del padró municipal de taxes el gual núm. 114 situat al carrer del Mig
núm. 91 de L’Aldea a partir de l’1 de gener de 2020.
3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base.- Gestió
d’Ingressos, als efectes oportuns.
4.- Notificar el present acord a la interessada per tal que procedeixi a treure el gual del
lloc on està ubicat, i al servei municipal encarregat de la confecció d’aquest padró.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
3. PROPOSTES URGENTS
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El Regidor d’Acció Urbana i Rural informa que s’ha rebut una sol·licitud demanant urgent
la rectificació dels metres lineals d’un gual i l’anul·lació de l’embarg de comptes per part
de BASE.- Gestió d’Ingressos, per això proposa aprovar la urgència d’aquest punt i
incorporar-lo a l’ordre del dia de la sessió.
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la
qual és la que seguidament es transcriu.
“3.1.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL RESPECTE A
L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 D’AGOST
DE 2017 (EXP. 2019/977).
En data 11 de juliol de 2017 registre general d’entrada núm. 2017/1748 la Sra. I. C. M.
va sol·licitar llicència de gual a la vorera emplaçada al C/Societat, XX de 7’80 ml.
La Junta de Govern Local celebrada en data 3 d’agost de 2017 va accedir a la seva
sol·licitud i li va concedir llicència de gual núm. 192 a la vorera emplaçada al C/Societat,
XX de 14’50 ml.
En data 16 de setembre de 2019 registre general d’entrada núm. 2019/3665 la Sra. I.
C. M. demana una revisió de l’import que paga del gual, al·legant que ella va sol·licitar
7’80 ml i sol·licita l’anul·lació del deute pendent que no ha de fer efectiu, ja que per part
de BASE s’ha iniciat la tramitació d’un expedient d’embargament de sou (Exp. núm.
2016/75699).
Vist l’informe emès en data 17 de setembre de 2019 pel Cap de Vigilància Municipal,
on diu que els metres reals del gual núm. 192 són 8,20ml.
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 el previst a l’article 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, que preveu que les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment d’ofici, o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 3 d’agost de
2017, atès que s’ha produït una errada material en els metres de guals i donar de baixa
les claus de cobrament següents:
I. C. M.
I. C. M.

43-184-100-2018-01-0002806-27
43-184-364-2017-10-0000003-83

502,43€
287,10€

SEGON.- Aprovar les següents liquidacions per anualitats:
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Ml
8’20ml
8’20ml

Euros
33,00€/ml
33,00€/ml

Període
2017
2018

Total
8’20ml x33€/mlx 6mesos=135,30€
270,60€/ml/any

TERCER.- Modificar la superfície del gual núm. 192 del C/Societat, 19 i emetre noves
liquidacions de la taxa de gual per la superfície de 8’20 m.
QUART.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.
CINQUÈ.- Notificar l’acord a la interessada.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
3. PROPOSTES URGENTS.
No hi ha cap proposta urgent.
La Presidència aixeca la sessió a les 13:40 hores del dia 19 de setembre de 2019,
de la qual, com a Secretaria Accidental, estenc aquesta acta de 28 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Accidental

Xavier Royo i Franch

Estefania Curto i Zapater
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