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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 2/21 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 29 DE 
GENER DE 2021. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  29 de gener de 2021 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 29 de gener de 2021, es reuneixen 
telemàticament, donada la no conveniència de celebrar la Junta de Govern Local 
presencialment per complir amb les restriccions derivades de la crisis de la COVID-19 i, 
prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en els termes legalment establerts, els 
membres integrants de la Junta de Govern Local, que a continuació es relacionen, en 
sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, i 
assistits per mi, el Secretari Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo Ventura 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 15 DE 
GENER DE 2021. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular 
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de gener de 2021 
que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per 
unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme 
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: M. C. C. V. (NÚM. EXP. 2020/11 76). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist que la Sra. M. C. C. V., en data 30 de novembre de 2020, amb Registre General 
d’Entrada 2020/4116, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la 
col·locació de 10 metres de gres a l’entrada de casa i repassar escletxes a façana i paret 
exterior a l’immoble situat al carrer Estació, XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 
9539609BF9193H0001AZ). 
 
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 28 de gener de 
2021, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per la Sra. M. C. C. V., consistents en la col·locació de 10 metres de gres a 
l’entrada de casa i repassar escletxes a façana i paret exterior a l’immoble situat al carrer 
Estació, XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 9539609BF9193H0001AZ) 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  

                            
 
Expedient:     2020/1176 
R.G.E.:    2020/4116 
Assumpte:  Comunicació d’obres excloses de llicència consistents en la  
   col·locació de 10 metres de gres a l’entrada de casa i repassar  
   escletxes a façana i paret exterior. 
Sol·licitant:     M. C. C. V. 
Ref. Cadastral:       9539609BF9193H0001AZ   
Emplaçament:  c/ Estació XX 
  
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto l’informe següent: 
 
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 
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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 es 
troben subjectes a comunicació prèvia. 
 
1 Descripció de la petició 
Col·locació de 10 metres de gres a l’entrada de casa i repassar escletxes a façana i 
paret exterior. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència i la consulta i certificació del 
immoble on s’han de realitzar les obres. 
 
3 Tipus d’obra 
D'acord amb la documentació adjunta, es tracta d’ obres exigeixin la salubritat pública, 
la seguretat de les persones o la bona conservació de les instal·lacions.  
 
4 Règim del sòl 
L’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà 
Consolidat, zona Extensiva Clau 2A segons les actuals Normes Subsidiàries del 
municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el Text Refós de 
les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb 
data 6 d’abril de 2005.  
 
5 Fonaments de dret 
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

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

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

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

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. 
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6- 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. 

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 800,00 €. 
 

 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8)  800,00 x 3,60  28,80 € 

TOTAL  28,80 € 
 
 
Damià Encontrado Sol 
Arquitecte  Municipal ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 28,80 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 800,00 x 3,60 % 28,80 € 

TOTAL  28,80 € 
 
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. 
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2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: R. G. F. (NÚM. EXP. 2021/74) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. R. G. F., en data 20 de gener de 2021, amb Registre General d’Entrada 
2021/181, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en repicar i reparar 
la façana de l’immoble situat al carrer La Reus, XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 
9538213BF9193H0001XZ), així com l’ocupació de la via pública durant dos dies per a 
l’execució de les mateixes. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 27 de gener de 
2021, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada pel Sr. R. G. F., consistents en realització de les obres consistents en repicar 
i reparar la façana de l’immoble situat al carrer La Reus, XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 
9538213BF9193H0001XZ) 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  i ocupació de la via pública 
Expedient:  2021/74    
Sol·licitant:   R. G. F. 
R.G.E.: 2021/181 
Emplaçament:  Carrer La Reus núm. xx 
Ref. Cadastral:  9538213BF9193H0001XZ 
 
 
Damià Encontrado Sol, arquitecte municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 27 de gener de 2021 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: 
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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 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 Carrer La Reus núm. XX consistents en repicar la façana i reparar-la, 
també ocupant la via pública, 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 800,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 800,00 x 3,60 % 28,80 € 

TOTAL  28,80 € 
 

4. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 19 taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues: 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS APLICABLE 
m² I DIA 

IMPORTS 

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

5,80ml x 0,53€ x 2 dies 6,15 € 

TOTAL  6,15 € 
*Bastida. El període comptabilitzat és el dia 28 i 29 de gener de 2021. 
 
5. Per l’exposat anteriorment l’informe és FAVORABLE . 
 
Damià Encontrado Sol 
Arquitecte Municipal” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 28,80 € amb el següent 
desglossament: 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 800,00 x 3,60 % 28,80 € 

TOTAL  28,80 € 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació pel concepte d’ocupació de la via pública per un import 
de 6,15 €, amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS APLICABLE 
m² I DIA 

IMPORTS 

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

5,80ml x 0,53€ x 2 dies 6,15 € 

TOTAL  6,15 € 

*Bastida. El període comptabilitzat és el dia 28 i 2 9 de gener de 2021. 

SISÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
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SETÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSADA: PARRÒQUIA SANT RAMON ( NÚM. EXP.: 
2020/1154) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 27 de novembre de 2020 
amb Registre d'entrada núm. 2020/4090: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/1154 Parròquia Sant 
Ramon 

C/ La Reus, 39 
(9438401BF9193G0001ES) 

Obra 
menor --- € 

 
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 28 
de gener de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a la Parròquia Sant Ramon llicència urbanística per a l’enderroc 
parcial de mur i reforma sense modificació d’estructura de l’immoble ubicat al carrer La 
Reus, 39 (Ref. Cad.: 9438401BF9193G0001ES), 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 
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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 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 --- € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 900,00 x 3,60  32,40 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 900,00 x 1,20  10,80 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

48,40 € * 

 
* D’acord amb la lletra B) de l’apartat 1 de l’arti cle IV de l’Acord entre l’Estat 
Espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979 (RCL 
1979/2964), essent la interessada una parròquia, es tà exempta del pagament de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obre s i de la Taxa de llicència 
urbanística. 
 
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- S’ hauran de reparar si els hi ha, els desperfectes causats als vials i propietats 
privades.  
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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- 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  
municipals adients als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DEL  CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EB RE I 
L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA PER GARANTIR EL TRANSPORT D 'ALUMNES 
D'ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI PER AL CURS ESCOLAR 20 20-2021. NÚM. 
EXP.: 2020/1284. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 2 de desembre de 2020 amb núm. de RE 4141, el Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha notificat a l’Ajuntament de L’Aldea, l’acord adoptat pel Ple d’aquesta Corporació 
en data 27 de novembre de 2020 referent a l’aprovació del text del conveni de 
col·laboració entre el CCBE i els ajuntaments que s’hi acullin per tal de garantir el servei 
de transport d’alumnes d’ensenyament post obligatori de la comarca per al curs 
2020/2021. 
 
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos 
del municipi, ja que facilita el transport escolar dels alumnes de L’Aldea d’ensenyament 
post obligatori a altres municipis de la comarca. 
 
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de 
3.168,00 euros. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 
 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de L’Aldea per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament post 
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obligatori per al curs escolar 2020/2021, en els termes que consta incorporat a 
l’expedient. 
 
2n.- Aplicar la despesa derivada d’aquest conveni en càrrec a l’aplicació pressupostària 
942/46500. 
 
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents. 
 
4t.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de L’Aldea, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè 
signi qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
5è.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECT E D’URBANITZACIÓ 
AV/ CATALUNYA – TRAM 1, ENTRE LA PLAÇA DE L’AJUNTAM ENT I EL BARRANC 
DELS PIXADORS (EXP. NÚM.: 2020/1139)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 3 de desembre de 2020 
va aprovar inicialment projecte d’urbanització Av/ Catalunya – tram 1, entre la Plaça de 
l’Ajuntament i el Barranc dels Pixadors, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, 
Sr. Ramon Carles Bertomeu, i l’Enginyera tècnica d’Obres Públiques, Sra. Cristina Cruz 
Segovia. 
 
Atès que el referit Projecte ha estat sotmès al tràmit d’informació pública pel termini de 
30 dies hàbils, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el BOP de Tarragona 
de 9 de desembre de 2020, i també es publicà el corresponent anunci en el taulell 
d’edictes d’aquesta corporació i en el portal de la transparència de l’Ajuntament de 
l’Aldea. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions, havent 
emès a l’efecte el corresponent certificat en data 26 de gener de 2021. 
 
Vist que el tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte (article 37 del 
ROAS), per a la qual cosa és competent aquesta Junta de Govern Local, atès el que 
disposen l’article 235.2 del TRLMC i l’article 38 del ROAS, en relació amb el Decret de 
l’Alcaldia núm. 2020/216 de data 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar definitivament el projecte d’urbanització Av/ Catalunya – tram 1, entre 
la Plaça de l’Ajuntament i el Barranc dels Pixadors, redactat per l’enginyer de camins, 
canals i ports, Sr. Ramon Carles Bertomeu, i l’Enginyera tècnica d’Obres Públiques, Sra. 
Cristina Cruz Segovia, amb un pressupost d’execució d’obres de 293.088,82 € (IVA 
exclòs). 
 
SEGON. Publicar aquest acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis 
de l’ajuntament, i en el butlletí d’informació local als efectes de l’article 38.2 del Decret 
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179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de 
les entitats locals.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE LA CONV OCATÒRIA 2021 
PER ATORGAR SUBVENCIONS A LES ENTITATS SENSE ÀNIM D E LUCRE DE 
L’ALDEA. EXP. 2021/56. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de desembre de 2017, aprovà inicialment 
l’ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions dirigides a 
l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i/o d’utilitat social municipal, publicant- 
se en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i en el BOP de Tarragona de data 9 de  gener 
de 2018. 
 
Atès que durant el període d’informació pública no es presentaren al·legacions, 
l’aprovació de l’esmentada ordenança esdevingué definitiva, publicant-se el seu text 
íntegre en el BOP de Tarragona de data 5 de març de 2018. 
 
Per altra banda, en data 20 de gener de 2021, s’ha publicat en el BOP de Tarragona 
núm. 2021-00357 el resum per capítols dels pressupost municipal 2021. 
 
Atès el previst en l’art. 13.1 de l’ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament 
dels ajuts indicats, correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de la convocatòria 
anual de dites subvencions 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics dirigits a 
l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i/o d’utilitat social municipal 
desenvolupades per entitats o associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea 
per a l’any 2021, d’acord amb les bases aprovades definitivament i publicades en el 
BOPT de data 5 de març de 2018, el text de la qual és la següent: 
 
“CONVOCATÒRIA 
 
La present convocatòria té per objecte iniciar el procediment per la concessió de 
subvencions  per entitats o associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea, 
que concedeix l’ajuntament, i previstes en les bases  publicades en el BOPT de 
Tarragona de data 5 de març de 2018 
 
1. Crèdit Pressupostari per al 2021 
 
La dotació màxima de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria és, per a cada 
àmbit i amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament, la següent: 
 

- Subvencions a entitats vinculades a Benestar Social. Import màxim: 6.000 
euros. Aplicació pressupostària 231 48004. 

- Subvencions a entitats vinculades a Educació. Import màxim: 6.600 euros.  
Aplicació pressupostària 323 48003. 
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- Subvencions a entitats vinculades a activitats culturals. Import màxim 1.500 
euros. Aplicació pressupostària 334 48005. 

- Subvencions a entitats vinculades a activitats festives. Import màxim 5.800 
euros. Aplicació pressupostària 338 48007. 

- Subvencions a entitats vinculades a activitats esportives. Import màxim: 4.500 
euros. Aplicació pressupostària 341 48002. 

- Subvencions a entitats vinculades al comerç. Import màxim: 8.000 euros. 
Aplicació Pressupostària 430 48006. 
 

2. Objecte, condicions i finalitat de concessió de la subvenció 
 
Respecte l’objecte, condicions i finalitats és d’aplicació el previst en els punts 1, 2, 4, i 8 
de les bases publicades en el BOP de Tarragona de data 5 de març de 2018. 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes i activitats desenvolupats durant l’any 2021. 
 
3. Requisits per a sol·licitar la subvenció 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions les associacions o entitats sense ànim de 
lucre inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Aldea que, realitzin alguna de les 
activitats relacionades en l’article 2 de les  bases publicades en el BOP de Tarragona 
de data 5 de març  de 2018. En el punt sisè de les bases esmentades s’identifiquen 
quines són les despeses subvencionables. 
 
Les sol·licituds de subvenció i documentació que s’ha d’adjuntar, de conformitat amb el 
previst  en els punts 9 i 10 de les bases, es formalitzaran en el model normalitzat que 
serà facilitat pel propi Registre General de l’Ajuntament o que es pot obtenir a partir de 
la pàgina web municipal. 
 
En el cas que fora necessari esmenar la sol·licitud presentada o la documentació 
adjunta, es procedirà de conformitat amb el previst en el punt 13.2 de les bases. 
 
4. Òrgans competents per a la valoració i resolució  del procediment 
 
La instrucció del procediment de concessió dels presents ajuts correspondrà a la 
Comissió d’Avaluació integrada pels membres que s’indiquen al punt 13.3, apartat 2 de 
les bases. La resolució del procediment correspondrà a la Junta de Govern Local. 
 
5. Termini de presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds es presentaran  a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, en el 
termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present 
convocatòria pública en el BOP i en el taulell d’anuncis de la corporació. 
 
6. Termini de resolució i notificació 
 
La resolució dels ajuts es notificarà  en el termini màxim de tres mesos . A partir d'aquest  
termini el silenci administratiu s’entendrà desestimatori. 
 
7. Criteris de valoració de la subvenció i la seva ponderació. 
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Els criteris de valoració i ponderació  dels ajuts convocats són els recollits al punt 15 de 
les bases publicades en el BOP de Tarragona de data 5 de març de 2018. 
 
8. Publicació 
 
La convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí  Oficial  de la Província,  en el tauler 
d’anuncis de  la Corporació i en la web municipal.” 

 
SEGON.- Aprovar l’autorització de la despesa, document comptable A, per un import 
de 32.400,00 euros amb càrrec a les partides següents del vigent pressupost 
municipal: 
 

- Subvencions a entitats vinculades a Benestar Social. Import màxim: 6.000 
euros. Aplicació pressupostària 231 48004. 

- Subvencions a entitats vinculades a Educació. Import màxim: 6.600 euros.  
Aplicació pressupostària 323 48003. 

- Subvencions a entitats vinculades a activitats culturals. Import màxim 1.500 
euros. Aplicació pressupostària 334 48005. 

- Subvencions a entitats vinculades a activitats festives. Import màxim 5.800 
euros. Aplicació pressupostària 338 48007. 

- Subvencions a entitats vinculades a activitats esportives. Import màxim: 4.500 
euros. Aplicació pressupostària 341 48002. 

- Subvencions a entitats vinculades al comerç. Import màxim: 8.000 euros. 
Aplicació Pressupostària 430 48006. 
 

TERCER.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció.” 
 
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 CEMENT IRIS LOCALS, 
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER 
LOCAL (EXP. 2020/1283). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada pel senyor J. A. B. B., de data 30 de desembre de 2020 
registre general d’entrada núm. 2020/4480, en la qual exposa i demostra que ell i el seu 
germà, J. B. B., són els propietaris del nínxol 246 2n pis secció 8ª. 
 
Vist que el senyor J. A. B. B. renúncia al títol de propietat de l’esmentat nínxol, a favor 
del seu germà J. B. B. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel senyor J. B. B., de data 30 de desembre de 2020 
registre general d’entrada núm. 2020/4481, en la qual accepta la renúncia del seu germà 
del nínxol 246 2n pis secció 8ª. 
 
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. 
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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.  Concedir al senyor J. B. B. el títol de propietat del nínxol 246 2n pis secció 8ª. 
 
Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons, a nom del  senyor J. B. B. 
amb domicili al C/Raval de Leche, XX de l’Aldea CP 43896. 
 
Tercer.  Inscriure el títol que acredita la concessió en el Llibre Registre del cementiri. 
 
Quart.  Requerir el pagament 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 246 2n pis secció 8ª import 105,60€. 
 
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 D’ACTUALITZACIÓ DE LES DAD ES OBRANTS AL 
PADRÓ PEL SERVEI DE  PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENT IRIS LOCALS, 
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER 
LOCAL (EXP. 2020/1282). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada per la senyora M. LL. B., de data 16 de desembre de 2020 
registre general d’entrada núm. 2020/4324, en la qual exposa i demostra que és la 
propietària del nínxol 49 pis 1r secció 2ª i expressa la seva voluntat de cedir el títol 
d’aquest nínxol als germans F. i C. G. B., que són els seus nebots. 
 
Vist que els germans F. i C. G. B. accepten la donació de la seva tia M. LL. B. i demanen 
sigui redactat nou títol de propietat del nínxol esmentat a nom seu. 
 
D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de 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.  Concedir als senyors F. i C. G. B. el títol de propietat al seu nom del nínxol 49 
pis 1r secció 2ª. 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  16 

Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons, a nom dels senyors F. i C. 
G. B.  amb domicili al C/Raval de Fesol, XX de l’Aldea CP 43896. 
 
Tercer.  Inscriure el títol que acredita la concessió en el Llibre Registre del cementiri. 
 
Quart.  Requerir el pagament 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 49 pis 1r secció 2ª import 78,96€. 
 
Cinquè. Donar trasllat del present als interessats i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD PER DONAR DE BAIXA I ACTUA LITZAR EL PADRÓ 
DE LA TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D 'ESCOMBRARIES I 
ALTRES RESIDUS URBANS I (EXP. 2021/72). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició de data 11 de desembre de 2020 registre general d’entrada núm. 
2020/4246 presentada pel senyor M. A. B. en representació de la mercantil Criteria 
Caixa SAU, comunicant que no són els propietaris de l’immoble ubicat al C/ Campredó, 
16 Esc 1 3r 2a, referència cadastral 9739714BF9193H0010MR i que manté una 
titularitat errònia, perquè aquest immoble es va vendre el passat 15 d’octubre de 2020, 
fet que s’acredita mitjançant l’aportació de la corresponent escriptura pública. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Accedir a la petició del senyor M. A. B. en representació de la mercantil Criteria 
Caixa SAU i donar de baixa el rebut de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries i altres residus urbans corresponent a l’immoble ubicat al C/Campredó, 
16 Esc 1 3r 2a, referència cadastral 9739714BF9193H0010MR. 
 
Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de S. E. K. i H. A., 
amb NIE N.I.E. números ***8010** i ***9803** i domicili al  C/Campredó, 16 Esc 1 3r 2a 
(43896), del concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i 
altres residus urbans. 
 
Tercer. Modificar les dades censals per a propers padrons. 
 
Quart . Traslladar aquest acord als interessats i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ D’U NA MEMÒRIA PER 
A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SOLERA DE FORMIGÓ PER A LA Z ONA D’ESBARJO 
DE LES PISCINES MUNICIPALS (NÚM. EXP. 2021/71) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“A l’empara d’allò previst al del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de data 13 de juny, l’Arquitecte municipal ha 
redactat una memòria tècnica valorada per a la construcció d’una solera de formigó per 
a la zona d’esbarjo de les piscines municipals, amb un pressupost base de licitació de 
3.462,72 € (IVA inclòs), amb el següent desglossament: 2.861,75 € i 600,97 € d’IVA. 
 
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i 
valorar les obres i treballs que han de ser objecte de contractació d’acord amb el que 
disposa l’article 233.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
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. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
Primer.  Aprovar la memòria tècnica valorada per a la construcció d’una solera de 
formigó per a la zona d’esbarjo de les piscines municipals de L’Aldea, amb un 
pressupost base de licitació de 3.462,72 € (IVA inclòs), en els termes que consta 
incorporada a l’expedient. 
 
Segon.  Publicar a la seu electrònica i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per al seu 
coneixement general, i traslladar el present acord als serveis municipals adients als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.8.- 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. 2021/69). 
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Vista la sol·licitud presentada pel senyor J. J. F. C., de data 12 de gener de 2021 registre 
general d’entrada núm. 2021/68, en la qual exposa que el Sr. F. C. B. era propietari del 
nínxol núm. 78 del pis 3r, secció 1ª i aporta un document signat pels possibles hereus 
on renuncien als drets sobre aquest nínxol. 
 
El senyor J. J. F. C. sol·licita que sigui expedit el títol de propietat del nínxol núm. 78 del 
pis 3r, secció 1ª al seu nom. 
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L’interessat no ha acreditat la titularitat de l’esmentat nínxol en la documentació aporta 
el passat 12 de gener, malgrat això els Serveis Administratius han comprovat les dades 
obrants en les bases de dades i arxius i s’ha constatat que actualment consta com a 
titular d’aquest nínxol el difunt Sr. F. C. B. 
 
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.  Concedir al senyor J. J. F. C. el títol de propietat del nínxol núm. 78 del pis 3r, 
secció 1ª. 
 
Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons, a nom del  senyor J. J. F. C. 
amb domicili al C/Raval de Leche, XXX bústia XX de l’Aldea CP 43896. 
 
Tercer.  Inscriure el títol que acredita la concessió en el Llibre Registre del cementiri. 
 
Quart.  Requerir el pagament 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. 78 del pis 3r, secció 1ª import 68,88€. 
 
Cinquè. Aquest acord s’adopta salvaguardant el dret de propietat i, sens perjudici de 
tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb la legislació vigent. 
 

Sisè.- Donar trasllat del present als interessats i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
Es deixa constància de que l’Alcalde-President, Sr. Xavier Royo Franch, ha sortit de la 
sessió 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.” 
 
S’APROVA la proposta amb el vot favorable de la Regidora Irene Negre Estorach i dels 
Regidors Josep Franch Pellisé i José Caballé Estorach. 
 
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ ADDENDA Nº 1 AL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA  I  CREU ROJA (NÚM. 
EXP. 2021/77). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la col·laboració 
d’accions de benestar social, de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a 
col·lectius i a persones amb dificultats per a la seva integració social, la prevenció i 
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reparació de danys originats per sinistres i, en general, l’exercici de tota funció social i 
humanitària, compatible amb l’esperit de la institució. Tot això, sota els principi 
d’humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, caràcter voluntari, unitat i 
universalitat. 
 
Atès que l'Ajuntament de L’Aldea, com a entitat representativa de l'àmbit local, i Creu 
Roja Deltebre, van mostrar interès mutu en coordinar-se per a dur a terme activitats de 
caràcter social, mediambientals, preventives i de seguretat ciutadana i, en aquest sentit, 
van signar un Conveni de col·laboració en data 2 de gener de 2020. 
 
Donada la situació d’emergència sanitària provocada per la Covid’19, ambdues parts 
estan interessades en poder donar assistència a les persones  a les que atén, per a una 
millor protecció de la seva salut i benestar, incloent poder prestar serveis a domicili a les 
persones grans més afectades per aquesta situació, com ara, visites concertades al 
CAP de la població, fer compres de productes de primera necessitat, compres a la 
farmàcia, acompanyament a fer diligències de documentació amb caràcter urgent i 
transport social. S’ha proposat la primera addenda al conveni per a aquesta anualitat 
2021 en els termes que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de secretaria de data 27 de gener de 2021. 
 
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local conferides per Decret de l’Alcaldia 
núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar la primera addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
l’Aldea i Creu Roja Deltebre, el text íntegre del qual consta a l’expedient. 
 
SEGON. Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè realitzin 
tants actes i gestions com calguin per executar aquest acord. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada per al seu coneixement 
i efectes adients. 
 
QUART.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web 
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CON TRACTACIÓ 
“PROJECTE D’URBANITZACIÓ AV. CATALUNYA, TRAM -1-” ( NÚM. EXP.: 2020/58) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
“ANTECEDENTS 
 
Atès que en data 28 de gener de 2021, s’incoa l’expedient per a la contractació de l’obra 
“Projecte d’urbanització Av. Catalunya, tram -1-”. 
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Vist que, s’ha justificat la necessitat i idoneïtat del contracte per part de la Regidoria 
d’Acció Urbana. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal sobre el percentatge que suposa la contractació 
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost per a l’exercici 2021. 
 
Vist l’informe de Secretaria en que es detalla que, d’acord amb les característiques del 
subministrament, es considera el procediment més adequat per a la seva adjudicació el 
procediment obert simplificat, amb diferents criteris d’adjudicació. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades mitjançant Decret d’alcaldia 216/2019, de 18 de 
juny. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
En conseqüència, proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, 
amb diferents criteris d’adjudicació per a l’obra “Projecte d’urbanització Av. Catalunya, 
tram -1-. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació 
referida, amb un pressupost base de licitació de 354.637,47 € amb càrrec a la partida 
pressupostària 453/60900 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest 
Ajuntament. 
 
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el 
contracte. 
 
QUART. Publicar al Perfil del contractant, perquè durant el termini de vint dies naturals, 
comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es presentin 
les proposicions que es considerin pertinents. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la Intervenció municipal.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.11. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 202 0/495, DE 23 DE 
DESEMBRE DE 2020, REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CON TRACTE MENOR 
A RECICLATGES D’ENDERROCS EBRE, S.L. 
 
Es dona compte del següent Decret d’Alcaldia: 
 
“Fets  
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1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’àrid reciclat a la zona de 
l’esplanada de l’arrossera amb la mercantil Reciclatges d’Enderrocs Ebre, SL, amb 
CIF B43730621 

2. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui 
derogat per la LCSP. 

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
 

Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de subministrament, vist que no s'han vulnerat les regles 
de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 

 
• L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.  
• Codi CPV: 44113000-5 
• El responsable del contracte serà el Sr. Pepe Caballé Estorach regidor d’Acció 

Urbana i Rural de l’Ajuntament de l’Aldea. 
• El contracte s’executarà segons l’establert amb el tercer.  
• El preu del contracte es fixa en 5.997,56 €, i 1.259,49 € d'IVA. 
• No es preveu la revisió de preus del contracte.  

• El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de 
factures de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.  

• El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a 
satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.  

• A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que 
han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 

• El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi 
i  de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es 
dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte. 

 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 7.257,05 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 5.997,56 €, pressupost net, i 1.259,49 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2020-
1-454-61904 del pressupost vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el 
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.  
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució al Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
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CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
2.2.12. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 202 0/500, DE 29 DE 
DESEMBRE DE 2020, REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CON TRACTE MENOR 
A EBRE DIGITAL, S.L. 
 
Es dona compte del següent Decret d’Alcaldia: 
 
“Fets  
 
1.Justificada la necessitat de contractar el servei de de publicitat i programació al canat 
Terres de l’Ebre i servei web de publicitat, tant a la web com a les xarxes socials el 2n i 
3r quadrimestre de l’any 2020 dels actes que organitza l’Ajuntament de l’Aldea amb la 
mercantil Ebre Digital, SL amb CIF B55606925. 
 
2.Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui 
derogat per la LCSP. 

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
 

Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 

• L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.  
• Codi CPV: 78341000-6 
• El responsable del contracte serà la Sra. Irene Negre Estorach, regidora d’Afers 

Interns i Institucionals de l’Ajuntament de l’Aldea.  
• El contracte s’executarà segons l’establert amb el tercer 
• El preu del contracte es fixa en 8.144,00 €, i 1.710,00 € d'IVA. 
• No es preveu la revisió de preus del contracte.  

• El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de 
factures de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.  

• El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a 
satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.  

• A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que 
han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 

• El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi 
i  de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es 



 
  
 
 
 
 

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

dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte. 
 

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 9.854,24 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 8.144,00 €, pressupost net, i 1.710,24 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2020-
1-920-22602 del pressupost vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el 
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.  
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució al Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
VUITÉ. Donar compte del present acord a la propera Junta de Govern Local.” 
 

2.2.13. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 202 1/1, DE 4 DE GENER 
DE 2021, REFERENT A LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA MU NICIPAL DE 
SEGREGACIÓ PER A LA DIVISIÓ HORITZONTAL D’UNA FINCA . 
 
Es dona compte del següent Decret d’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada per al Sra. C. B. B. en data 17 de novembre de 2020, 
amb Registre General d’Entrada 2020/3969, mitjançant la qual es sol·licita llicència 
municipal de segregació per poder procedir a la divisió horitzontal de la finca ubicada a 
l’Avinguda Catalunya, núm. XXX d’aquest municipi, amb referència cadastral 
9337704BF9193E0001XJ. 
 
Atès que correspon a l'Alcalde resoldre sobre l'atorgament de la llicència de conformitat 
amb l'article 53.1.r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en concordança amb l'article 21.1.q) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 4 de gener de 2021, que 
literalment diu: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
Expedient:    2020/1097 
RGE:   2020/3969 
Assumpte:   Sol·licitud llicència de parcel·lació divisió horitzontal . 
Sol·licitant:   C. B. B. 
Emplaçament: Av. Catalunya, XXX de L’ Aldea. 
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Vista la instància presentada per Na C. B. B. amb NIF: ******19N, amb RGE 2020/3969 
de data 17 de novembre de 2020 i en relació a la documentació aportada amb l’ informe 
tècnic d’amidament per a divisió horitzontal, signat pel tècnic F. S. G. on es sol·licita 
llicència de parcel·lació divisió horitzontal a l’ Av. Catalunya XXX de L’ Aldea, emeto el 
següent: 
 
INFORME 
 
Antecedents : 
 
En data 17/11/2020 Na C. B. B. amb NIF ******19N, mitjançant  RGE 2020/3969 sol·licita 
llicència de parcel·lació divisió horitzontal situades a Av. Catalunya XXX de L’ Aldea. 
 
En la mateixa entrada aporta informe tècnic d’amidament per a divisió horitzontal signat 
per tècnic F. S. G. col·legiat 89 del col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers de l’Edificació de les Terres de l’Ebre . 
 
En data 11/12/2020 es va notificar requeriment de documentació en referència a la 
escriptura proforma. 
 
En data 30/12/2020 s’aporta document de proforma requerida. 
 
INFORME:  
 

1. Aquesta finca matriu objecte d’aquesta 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, part en zona semi-intensiva 1B, 
zona extensiva 2A  part en Sòl urbà, part Sòl no urbanitzable, i resta sistema 
viari (clau V) , tipus de vies 2, xarxa viària local. 
 

Les condicions de parcel·lació i edificació en la zona semi intensiva 1B  segons l’article 
107 de les NSPM de l’Aldea són: 
 

Façana mínima ........................................................ 8 metres 
Parcel·la mínima edificable ...................................... 90 metres quadrats. 
Fons edificable màxim de les plantes pis ................. 15 metres 

Ocupació màxima de planta baixa ........................... 100% 
Alçada reguladora .................................................... 13,20 metres 
Nombre de plantes ................................................... Pb + 3Pp 

 
Les condicions de parcel·lació i edificació en la zona extensiva 2A  segons l’article 107 
de les NSPM de l’Aldea són: 
 

- Façana mínima…………………………………….       5,50 m. 
- Fondària màxima edificable……………………….    15 m. 
- A.R.M. ………………………………………………  9,80 m.  
- Nombre plantes ……………………...…………… Pb+2Pp. 
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CARACTERÍSTIQUES FINCA MATRIU 
 
Que les dades registrals de la finca matriu que es vol dividir, amb direcció actual al carrer 
Av. Catalunya, XXX de la població de l’Aldea i de referència cadastral 
9337704BF9193E0001XJ són: 
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La finca a parcel·lar constitueix una única finca matriu, inscrita al Registre de la propietat 
de Tortosa núm. 1, al Tom 3430, Foli 52, Finca 32467/B de Tortosa.  
 
Aquesta se segrega en dos finques, segons descripció de l’escriptura-proforma, i del 
projecte de segregació: 
 
CARACTERÍSTIQUES FINQUES RESULTANTS 
 
Lot 1:  A favor de inversions Vilaseca 2019 SL b55763759 c/Vila dels Olzina 2 porta 2 
Vilaseca 43480. 
 
Local comercial en planta baixa, amb accés propi des de l’Avinguda Catalunya 283 (bis) 
Es distribueix interiorment en vàries dependències, i compta amb: local comercial dos 
banys i un traster. Té una superfície útil total de 77,97 m 2 i una superfície total 
construïda de 89,00 m 2.  
 
Consta a la part posterior o fons una superfície destinada a servitud de llims i vistes de 
8,40m2 de forma rectangular de mides 8,45mx1,00m.  
 
Llinda, prenent l’avinguda Catalunya com a referent, pel fons, amb pati interior de la part 
segregada, pel front, amb carrer de la seva situació, a l’esquerra, escala de l’accés a 
l’habitatge segregat, i per la dreta, part amb edifici entre mitgeres avinguda Catalunya 
nº283.  
 
No té participació en les zones comuns de l’edifici ja que te accés independent des de 
l’Avinguda.  
 
Lot 2:  A favor de C. B. B. amb DNI ******19N i domicili Av. Catalunya XXX l’Aldea 43896  
 
Habitatge en cantonada de planta baixa, primera i segona amb accés propi des de 
l’Avinguda Catalunya XXX i pel carrer Sant Edmund. Es distribueix interiorment la planta 
baixa amb caixa escales i un magatzem de superfície construïda 104,00m2 i útil de 
94,32m2 i adossat un altre magatzem de planta baixa amb accés independent pel carrer 
St. Edmund de superfície construïda 141,00m2 i útil 132,48m2 sent un total la superfície 
construïda de planta baixa de 245,00m 2 i útil total de 226,80m 2.  
Pati descobert posterior en planta baixa de superfí cie 85,60m 2. 
 
La Planta primera, comunicada per l’escala interior que arranca des de la planta baixa; 
consta de cuina, menjador estar cinc habitacions dos banys, rentador i passadís-
distribuïdor i caixa d’escales de superfície construïda total la planta primera de 
198,28m2 i útil total de 172,15m 2. També compta amb tres terrasses exteriors de 
superfície 8,45m 2 computades al 50%  . 
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La Planta segona, comunicada per l’escala interior que arranca des de la planta primera 
i comunica fins la coberta; consta de sala-cuina, una habitació i un bany i caixa d’escales 
de superfície construïda total la planta segona 50,72m 2 i útil total de 41,51m 2. Els 
acabats interiors dels habitatges són de qualitat mitja, amb paviment de gres, sostre i 
parets enguixats i pintats, i revestiment vertical de gres en cuines i banys.  

 
Els acabats interiors dels habitatges són de qualitat mitja, amb paviment de gres, sostre 
i parets enguixats i pintats, i revestiment vertical de gres en cuines i banys. 
 
D’acord amb tot l’ anteriorment exposat, l’ Arquitecte Municipal que subscriu aquest 
informe entén que SI es pot procedir a atorgar la llicència de divisi ó horitzontal 
sol·licitada, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
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. 
 
Damià Encontrado Sol, 
 
Arquitecte municipal” 
 
RESOLC, 
 
PRIMER. Concedir llicència municipal de segregació per a la divisió horitzontal a la Sra. 
C. B. B., d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals de data 4 de gener de 
2021, per segregar la finca matriu ubicada a l’Avinguda Catalunya, XXX 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 la present resolució a la part interessada i donar trasllat del mateix 
al servei d’intervenció municipal als efectes oportuns. 
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Ho mana i signa l’alcalde, davant meu, el Secretari , que ho certifico.” 
 
2.2.14. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 202 1/11, DE 20 DE 
GENER DE 2021, SOBRE LA CONCESSIÓ D’UN GUAL A FAVOR  DE TERESA 
CERVERA PANISELLO. 
 
Es dona compte del següent Decret d’Alcaldia: 
 
“Vista la petició presentada en data 15 de novembre de 2020 RE 2020/3944 per part de 
de la Sra. T. C. P. en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Lluis Braille del 
municipi a l’alçada del núm. X-BIS.  
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part de la Guàrdia Municipal 
mitjançant informe de data 16 de novembre de 2020, el qual posa de manifest que no hi 
ha cap impediment en instal·lar un gual en aquest tram de carrer. 
 
Atès que la Junta de Govern Local celebrada en data 17 de desembre de 2020 es va 
acordar deixar el punt sobre la taula per motius tècnics. 
 
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. 
 
RESOLC: 
 
1.- Concedir a la Sra. T. C. P. llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer Lluis 
Braille número XBIS de L’Aldea. 
 
2.- Aprovar la liquidació de la taxa en relació al gual concedit per al període 2021 i 
següents, segons el següent detall: 
 

Nom 
Cognoms 

Situació Número de 
gual 

Mida gual TOTAL 
GUAL 

T. C. P. Lluis Braille X-
BIS 

213 Gual amb baden de 4 
metres x 33 €/ml = 132 € 
anuals 

132,00 € 

 
3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 213. 
 
4.- Traslladar aquest acord a la Guàrdia Municipal així com a Base-Gestió d’Ingressos 
per tal que es liquidi la taxa de gual que és de 132 € a la Sra. T. C. P. amb DNI núm.: 
******08B. 
 
5.- Notificar el present decret de l’Alcaldia a la interessada. 
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6.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern 
Local.” 
 
3. PROPOSTES URGENTS 
 
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent de la posada en funcionament d’un 
servei a través de la Fundació Pere Mata per, per això proposa aprovar la urgència 
d’aquest punt i incorporar-lo a l’ordre del dia de la sessió. 
 
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la 
qual és la que seguidament es transcriu. 
 
3.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI DE COL·LABO RACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE L'ALDEA I LA FUNDACIÓ PERE MATA PER  A 
L’ENTRENAMENT EN HÀBITS I HABILITATS LABORALS DELS USUARIS DEL 
SERVEI PRELABORAL D’AMPOSTA. NÚM. EXP.: 2021/87. 
 
La Fundació Pere Mata basa les seves actuacions en la protecció i l’assistència a les 
persones afectades per trastorns mentals, discapacitats o dependents per tal 
d’aconseguir la seva integració comunitària, millorar la seva rehabilitació i qualitat de 
vida, així com, el seu benestar individual. 
 
Promoguda per l’Institut Pere Mata amb l’objectiu de complementar l’assistència 
sanitària de persones amb dependència desenvolupat una xarxa de recursos socials 
que permetin un abordatge integral de la persona. 
 
Que el present conveni s’atorga per establir les bases de col·laboració entre ambdues 
entitats, l’Ajuntament de L’Aldea i el Servei Prelaboral de la Fundació Pere Mata 
d’Amposta, per a la realització de l’activitat d’entrenament en hàbits i habilitats laborals 
que realitzin les persones usuàries d’aquest Servei. 
 
Vist l’informe de secretaria de data 29 de gener de 2021. 
 
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local conferides per Decret de l’Alcaldia 
núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Fundació 
Pere Mata, el text íntegre del qual consta a l’expedient. 
 
SEGON. Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè realitzin 
tants actes i gestions com calguin per executar aquest acord. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Fundació Pere Mata per al seu coneixement 
i efectes adients. 
 
QUART.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web 
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

La Presidència aixeca la sessió a les 13:35 hores d el dia 29 de gener de 2021, de 
la qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta  acta de 30 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  
 


