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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 20/20 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 22 
D’OCTUBRE DE 2020. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  22 d’octubre de 2020 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 22 d’octubre de 2020, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, 
que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, el Secretari Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo Ventura 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 1 
D’OCTUBRE DE 2020. 
 
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 1 d’octubre de 2020 
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: R. G. G. (NÚM. EXP. 2020/901) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist que la Sra. R. G. G., en data 2 d’octubre de 2020, amb Registre General d’Entrada 
2020/3292, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en l’arranjament 
de la façana de l’immoble ubicat al carrer Montblanc, XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 
9739705BF9193H0001OZ). 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 14 d’octubre de 
2020, 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. R. G. G., consistents en l’arranjament de la façana de l’immoble 
ubicat al carrer Montblanc, XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 9739705BF9193H0001OZ) 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 arrebossat de dos 

desconxats i pintar la façana. 
Expedient:  2020/901    
Sol·licitant:   R. G. G. 
R.G.E.: 2020/3292 
Emplaçament:  C/ Montblanc XX 
Ref. Cadastral: 9739705BF9193H0001OZ 
 
 
Damià Encontrado Sol, arquitecte municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 5 d’ octubre  de 2020 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 
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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, Zona Extensiva Clau 2A . 
 

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 
duen a terme al C/ Montblanc XX i consistents en arrebossat de dos desconxats i pintar 
la façana, 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 180,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 180,00 x 3,60 % 6,48 € 

TOTAL  6,48 € 
 
4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 

 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
 
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 
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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 6,48 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 180,00 x 3,60 % 6,48 € 

TOTAL  6,48 € 
 
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 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ATORGAMENT DE PRÒR ROGA DEL 
PERÍODE DE PROVA DE LA LLICÈNCIA D’ACTIVITAT. INTER ESSAT: CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE (NÚM. EXP.: 2017/423) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 22 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local d’aquesta 
Corporació, va atorgar llicència ambiental al Consell Comarcal del Baix Ebre, per a 
l’activitat dedicada a la transferència d’envasos procedents de la recollida selectiva 
municipal ubicada al polígon 3 – parcel·la 20 d’aquest municipi. 
 
Atès que dita instal·lació s’ha d’inscriure al Registre general de persones gestores de 
residus de Catalunya (RGPGRC) durant el període de prova previst de a la l’atorgament 
de la llicència de 6 mesos a comptar des de la data d’emissió de la certificació del tècnic 
director de l’execució del projecte. 
 
Vista la petició realitzada pel Consell Comarcal del Baix Ebre en data 16 de setembre 
de 2020, amb Registre General d’entrada 2020/3109, on es sol·licita la pròrroga del 
període de prova de l’esmentada llicència d’activitat per poder procedir a la inscripció al 
RGPGRC.  
 
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. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
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PRIMER. Concedir la pròrroga del període de prova de l’activitat dedicada a la 
transferència d’envasos procedents de la recollida selectiva municipal ubicada al polígon 
3 – parcel·la 20 per un període de sis mesos, a nom del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
SEGON. Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSAT: P. D. P. (NÚM. EXP.: 20 20/780) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 1 de setembre de 2020 
amb Registre d'entrada núm. 2020/2914: 
 

EXP NOM I 
COGNOMS SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 

LIQUIDACIÓ 

2020/780 P. D. P. 
Raval Sant Josep, bústia 

XX 
(9029701BF9192G0001JK) 

Obra 
menor 34,00 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 19 
d’octubre de 2020, 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 P. D. P. llicència urbanística per a la col·locació de tanca 
metàl·lica de simple torsió i arrebossar una paret del magatzem, a la Raval de Sant 
Josep, bústia XX, (Ref. Cad.: 9029701BF9192G0001JK) d’aquest municipi, 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. 
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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 corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 34,00 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8)  500,00 x 3,60  18,00 € 

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

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

34,00 € 

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

− Es pot autoritzar la tanca al límit de la propietat, però en cap cas es podran 
− realitzar obres que afecten a la zona on existeix servitud de pas del camí. 
− 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. 

− La tanca serà de malla simple torsió, en cas de requerir mur de formigó 
aquest disposarà de forats suficients per deixar passar l’ aigua el seu curs 
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natural i aquest serà de 0,50 m. d’ alçada màxima i la resta fins a 1,50 amb 
malla simple torsió . 

− 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.  

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

− S’ entén salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers. 
− Mentre duri l’obra, hom posarà en lloc visible el rètol subministrat per aquest 

ajuntament amb les dades que recull la llicència. 
 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.4.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE FIAN ÇA DE RESIDUS. 
INTERESSAT: INTEGRAVAL HORTUS, S.L. (NÚM. EXP.: 201 9/160) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 13 de gener de 2020, amb Registre General d’Entrada 2020/463, la mercantil 
Integraval Hortus, S.L., com a representant de BANKIA, S.A., sol·licita la devolució de 
la fiança per gestió de residus relativa a l’expedient d’obres 2019/160, per a l’enderroc 
de l’edifici situat al carrer Santa Teresa, 13 d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics i de la secretaria intervenció d’aquest 
Ajuntament sobre la devolució de la fiança per gestió de residus. 
 
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, a la Junta de Govern Local, es proposa l'adopció dels següents, ACORDS: 
 
Primer.  Procedir a la devolució de la fiança per la gestió de residus de l’expedient 
2019/160, comptabilitzada el 25 de novembre de 2019, amb document comptable ABC 
núm. 2019008287 – núm. d’assentament comptable 008729, per un import de 
1.518,18€. 
 
Segon.  Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix als serveis 
municipals pertinents, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD PER A DONAR COMPTE DE LA S ENTENCIA NÚM. 
70/2020, DE DATA 24/04/2020, DICTADA EN EL RECURS O RDINARI NÚM. 366/2018 
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DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE TARRA GONA, 
INTERPOSAT PER HECTÀREA, S.L. CONTRA L’AJUNTAMENT D E L'ALDEA (NÚM. 
EXP.: 2018/1150) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
1. L’empresa Hectárea, SL va interposar un recurs contenciós administratiu relatiu a 
l’enderroc de les edificacions existents a una finca, neteja del solar i col·locació d’una 
tanca metàl·lica al voltant del solars urbans resultants, després de l’expropiació i cessió 
convenides. 
 
Aquest recurs es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Tarragona, amb el núm. de recurs ordinari 366/2018. 
 
2. En data 24 d’abril de 2020 l’esmentat Jutjat va dictar la Sentència núm. 70/2020 per 
la qual es desestima el recurs presentat per la part actora. Aquesta sentència va 
esdevenir ferma per la Diligència de data 1 de setembre de 2020. 
 
La part dispositiva de la Sentència estableix: 
 

“FALLO 
 

“Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto a instancia de Hectárea, 
S.L. frente al Ayuntamiento de L'Aldea. 
 
Las costas del presente procedimiento se imponen a la parte recurrente, que ha visto 
rechazadas todas sus pretensiones, con el límite de 500 euros por todos los conceptos.". 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
estableixen l’obligació de complir les sentències en la forma que en ells s’especifica. 
 
Per tant, PROPOSO: 
 
1.  Donar compte de la Sentència 70/2020, dictada en data 24 d’abril de 2020, pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona. 
 
2. Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE SUBVENC IÓ A VIVENMEC S.L 
PER TAL D’AFRONTAR LES DESPESES NECESSÀRIES PER A L A IMPLANTACIÓ 
DE MESURES DE PROTECCIÓ SANITÀRIA A CAUSA DE LA COV ID-19. EXP. 
2020/920. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“El Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària celebrada en data 19 de desembre 
de 2019, va aprovar inicialment les bases que regulen les subvencions municipals per 
als petits comerços, reformes i nova creació, any 2020. 
 
En data 18 de juny de 2020, el Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària,  ha 
aprovat inicialment la modificació de les bases esmentades en el primer paràgraf, havent 
vist els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, arran de la pandèmia de la COVID-19, en quant a les despeses que han 
d’afrontar els establiments del municipi consistents en la realització de les despeses 
necessàries per a la implantació als establiments del municipi de mesures de protecció 
sanitària. 
 
S’ha sotmès a informació pública, durant el termini reglamentari, la modificació de les 
bases aprovades pel Ple en sessió ordinària celebrada en data 18 de juny de 2020, 
quedant aprovades definitivament al no haver-se presentat al.legacions. 
 
En data 8 d’octubre de 2020, RGE número 2020/3376, exp. número 2020/920, Albert 
Meca Blanch, en representació de VIVENMEC S.L, ha presentat sol.licitud de subvenció 
aportant les factures i els justificants de pagament de les mateixes, per un import total 
de 806,90 €. 
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 9 d’octubre de 2020, informant favorablement la 
petició presentada per A. M. B., en representació de VIVENMEC S.L amb RGE núm. 
2020/3376. 
 
Atès que existeix crèdit suficient disponible a l’aplicació pressupostària 431/48011. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el previst en l’article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:  
 
1.- Concedir i ordenar el pagament a VIVENMEC S.L d’una subvenció d’un import de 
100,00 € per tal d’afrontar les despeses necessàries per a la implantació de mesures de 
protecció sanitària a causa de la pandèmia de la COVID-19. 
 
2.- Notificar aquest acord a la part interessada i a l’àrea d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD DESESTIMACIÓ SOBRE LA RECL AMACIÓ 
FORMULADA PER L’ENTITAT BANCÀRIA BANKIA SA, ENVERS AL CÀLCUL DE 
LA LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE L’IMPOST SOBRE L’INCRE MENT DEL VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (NÚM. EXP. 2020/ 561). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 17 de juny de 2016 es va notificar la liquidació de l’impost sobre increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana per import de 36,82€ amb referència cadastral 
8731214BF9183B0006KF, referent a l’immoble ubicat a l’Avinguda Catalunya, 140, 2, 
02 de l’Aldea a la mercantil BANKIA, S.A. 
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En data 2 d’agost de 2016, dins del període voluntari de pagament es va fer efectiu el 
mateix per part de l’esmentada mercantil. 
 
En data 11 de maig de 2020, mitjançant registre general d’entrada núm. 2020/1538, la 
mercantil BANKIA, S.A. demana l’anul·lació de la liquidació de l’impost sobre increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana i sol·licitava la devolució d’ingressos 
indeguts i la declaració d’acte nul de ple dret.  
 
En data 3 de juliol de 2020, mitjançant registre general de sortida núm. 2020/1545, es 
va remetre ofici d’alcaldia adjuntant la documentació que constava a l’expedient per tal 
que BASE – Gestió d’Ingressos emetés informe sobre la sol·licitud presentada. 
 
Vist l’informe de data 8 d’octubre de 2020 emès pel Cap de Gestió Tributària de BASE 
– Gestió d’Ingressos, que va tenir entrada en data 14 d’octubre de 2020 mitjançant 
registre general d’entrada núm. 2020/3435, on es conclou la impossibilitat per part de 
l’Ajuntament de l’Aldea, en virtut de la STS 333/2020 que determina la impossibilitat de 
revisar actes administratius que han adquirit fermesa amb anterioritat a la declaració 
d’inconstitucionalitat de la STC 59/2017, de declaració d’acte nul de ple dret, no s’hauria 
d’admetre la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts formulada per l’entitat 
mercantil. 
 
Atès els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny.  
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Desestimar la sol·licitud de la mercantil, atès el contingut de l’informe emès en 
data 8 d’octubre de 2020 emès pel Cap de Gestió Tributària de BASE – Gestió 
d’Ingressos, en quant a l’anul·lació de la liquidació de l’impost sobre increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, la devolució d’ingressos indeguts i la declaració 
d’acte nul de ple dret. Aquesta esmentada liquidació, per import de 36,82€ amb 
referència cadastral 8731214BF9183B0006KF, fa referència a l’immoble ubicat a 
l’Avinguda Catalunya, 140, 2, 02 de l’Aldea. 
 
Segon.  Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Tercer.  Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió 
Ingressos Locals i als serveis municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’AUTORITZACIÓ PER A  NEGOCIACIÓ 
D’ACTA DE CONCILIACIÓ PRÈVIA (NÚM. EXP.:2020/905) 
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 27 de juliol de 2020, s’ha rebut escrit del Jutjat Social núm. 1 de Tortosa, en el 
qual es cita a l’Ajuntament de l’Aldea per assistir en qualitat de part demandada a l’acte 
de judici relatiu al procediment següent: 
 

- Procediment: Despidos / Ceses en general 194/2020-E 
- Part actora: J. F. B. 
- Part demandada: Ajuntament de l’Aldea 

 
En dita demanda es sol·licita la declaració de la nul·litat de l’acomiadament, fet que 
comporta la reincorporació de la interessada al seu lloc de treball, havent de fer front als 
sous i cotitzacions a la Seguretat Social des de la data de l’acomiadament (31 de maig 
de 2020), el que suposaria un cost per a l’Ajuntament d’aproximadament 12.000,00 €. 
 
A més, es sol·licita també la indemnització per danys morals per vulneració de drets 
fonamentals per quantia de 6.000,00 €. 
 
Considerant defensable en tot moment l’extinció del contracte de treball de la part 
demandant per causes objectives realitzat per aquest Ajuntament, així com també la 
inexistència de vulneració de drets fonamentals, amb la finalitat d’evitar una possible 
sentència condemnatòria, que podria suposar una despesa de 18.000,00 € per a aquest 
Ajuntament i la readmissió de la demandant. 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 375 de data 6 d’octubre de 2020, s’ha 
designat al lletrat J. R. R. S. per tal que assumeixi la defensa de l’Ajuntament de l’Aldea 
en dit procediment judicial, i si és procedent la seva representació, i en conseqüència 
assumeix la defensa d’aquesta corporació en la citació judicial prevista per al dia 28 
d’octubre de 2020, a les 9:15 hores, a la seu del Jutjat Social núm. 1 de Tortosa, amb 
domicili a Plaça d’Estudis ,4 de Tortosa. 
 
Atès que aquesta és una competència de la Junta de Govern local en virtut de les 
delegacions realitzades mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 27 de juny de 
2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
Primer.  Facultar al Lletrat J. R. R. S. a arribar a un pacte en l’esmentat procediment, 
reconeixent la improcedència de l’acomiadament, així com a abonar a la demandant la 
quantia de 3.753,00 € en el termini màxim de set dies des de la signatura de la 
corresponent acta de conciliació judicial davant del Jutjat de lo Social núm. 1 de Tortosa. 
 
Segon.  Notificar el següent acord al lletrat, Sr. J. R. R. S. i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD DE SOL.LICITUD DE SUBVENCI Ó PER A LA 
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFI CIÀRIES DEL 
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la  publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8249 de 19 
d’octubre de 2020 on es publica la RESOLUCIÓ TSF/2537/2020, de 8 d’octubre per la 
qual s’obre la convocatòria per a sol·licitar subvenció per a la contractació en pràctiques 
de persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea veu la possibilitat de presentar-se a aquesta 
convocatòria per demanar subvenció per a un contracte en pràctiques per tal de portar 
a terme tasques de suport als Serveis Socials del nostre municipi en les diferents 
tasques que estan portant a terme.  
 
Aquesta subvenció suposaria un import de 11.000 Euros que s’han de destinar única i 
exclusivament a despeses subvencionables del programa abans esmentat. 
 
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 18/06/2019. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una subvenció per portar 
a terme una contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa 
de Garantia Juvenil a Catalunya per un import de 11.000 €.  
 
SEGON.- Notificar aquesta sol·licitud i portar a terme les gestions oportunes per tal de 
poder aconseguir la mateixa.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD D’ALTA D’UNA LIQUIDACIÓ DE  TAXA 
D’ESCOMBRARIES PEL SERVEI DE RECOLLIDA D’AQUESTES I  MODIFICACIÓ 
DADES DEL PADRÓ D’ESCOMBRARIES (EXP. 2020/962). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició de data 20 d’octubre de 2020 registre general d’entrada núm. 2020/3537 
presentada pel Sr. J. L. V. F. sol·licitant alta del rebut d’escombraries al C/Pau Casals 
sense número, amb referència cadastral 8730916BF9183B0001IO. 
 
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: 
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Primer.  Emetre una nova liquidació per a l’any 2020 nom de J. L. V. F., amb DNI 
***2431** C/Pau Casals sense número, amb referència cadastral 
8730916BF9183B0001IO. 
 
Segon . Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de J. L. V. F., amb 
DNI ***2431** i domicili a l’Avinguda Catalunya, XX 3r 1a de Tortosa. 
 
Tercer . Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
Quart.  Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONT RACTACIÓ 
“CONCESSIÓ D’OBRA PER A UN EMBARCADOR AUTOMATITZAT”  PER A 
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA (EXP. NÚM. 2020/960) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 20 d’octubre de 2020, l’Alcalde de la Corporació incoa l’expedient per 
a la contractació de “Concessió d’obra per a embarcador automatitzat” per a 
l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Vist que s’ha justificat la necessitat i idoneïtat del contracte per part del Regidor d’Acció 
Urbana i Rural. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal i 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, amb tramitació ordinària. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord de 
data 27 de juny de 2019. 
 
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. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, amb 
diversos criteris d’adjudicació de caràcter automàtic, per a la “Concessió d’obra per a 
embarcador automatitzat” per a l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques que ha de regir el contracte “Concessió d’obra per a 
embarcador automatitzat” per a l’Ajuntament de l’Aldea. 
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TERCER. Publicar al Perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini 
de quinze 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. 
 
QUART. Notificar el present acord a la Intervenció municipal.” 
 

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE SUBVENC IÓ A 
ASSESSORIA I ASSEGURANCES CARLES S.L PER TAL D’AFRO NTAR LES 
DESPESES NECESSÀRIES PER A LA IMPLANTACIÓ DE MESURE S DE 
PROTECCIÓ SANITÀRIA A CAUSA DE LA COVID-19. EXP. 20 20/964. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària celebrada en data 19 de desembre 
de 2019, va aprovar inicialment les bases que regulen les subvencions municipals per 
als petits comerços, reformes i nova creació, any 2020. 
 
En data 18 de juny de 2020, el Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària,  ha 
aprovat inicialment la modificació de les bases esmentades en el primer paràgraf, havent 
vist els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, arran de la pandèmia de la COVID-19, en quant a les despeses que han 
d’afrontar els establiments del municipi consistents en la realització de les despeses 
necessàries per a la implantació als establiments del municipi de mesures de protecció 
sanitària. 
 
S’ha sotmès a informació pública, durant el termini reglamentari, la modificació de les 
bases aprovades pel Ple en sessió ordinària celebrada en data 18 de juny de 2020, 
quedant aprovades definitivament al no haver-se presentat al·legacions. 
 
En data 20 d’octubre de 2020, RGE número 2020/3539, exp. número 2020/964, C. P. 
D., en representació de l’ASSESSORIA I ASSEGURANCES CARLES S.L ha presentat 
sol.licitud de subvenció aportant les factures i els justificants de pagament de les 
mateixes, per un import total de 465,86 €. 
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 21 d’octubre de 2020, informant favorablement la 
petició presentada per Cristina Peris Domènech, en representació de l’ASSESSORIA I 
ASSEGURANCES CARLES S.L, amb RGE núm. 2020/3539. 
 
Atès que existeix crèdit suficient disponible a l’aplicació pressupostària 431/48011. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el previst en l’article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:  
 
1.- Concedir i ordenar el pagament a l’ASSESSORIA I ASSEGURANCES CARLES S.L 
d’una subvenció d’un import de 300,00 € per tal d’afrontar les despeses necessàries per 
a la implantació de mesures de protecció sanitària a causa de la pandèmia de la COVID-
19 
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2.- Notificar aquest acord a la part interessada i a l’àrea d’intervenció.” 
 
2.2.9.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’AUTORITZACIÓ DE 
COMPATIBILITAT DE LA TREBALLADORA MUNICIPAL, SRA. N . F. G.. NÚM. EXP. 
2020/969. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud de data 16 de gener de 2020 per part de la treballadora municipal 
d’aquest Ajuntament Sra. N. F. G. amb DNI ***5562**, contractada temporalment per 
desenvolupat tasques de tècnic delineant, per la qual sol·licita que li sigui concedida la 
compatibilitat de l’exercici del seu lloc de treball  en aquesta corporació amb l’exercici 
d’una segona activitat privada fora de la jornada laboral com a arquitecta tècnica. 
 
Atès el previst en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, i altra 
normativa concordant. 
 
Atès que per les tasques que desenvolupa la Sra. N. F. G. en aquest Ajuntament, no té 
assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació exclusiva o similar. 
 
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern 
Local en virtut de la delegació de competències acordades pel Ple d’aquest Ajuntament 
en sessió de data 27 de juny de 2019. 
 
Es proposa l’adopció del següent  ACORD: 
 
1.- AUTORITZAR a la Sra. N. F. G. amb DNI ***5562**, treballadora de l’ajuntament de 
l’Aldea, la compatibilitat entre el seu lloc de treball i una segona activitat privada com a 
arquitecta tècnica. 
 
2.- DETERMINAR que l’autorització de compatibilitat amb activitat privada de l’apartat 
primer resti sense efectes  en els supòsits següents: 
 

a) Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 
llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament de l’Aldea. 

b) Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitzen la unitat 
o servei a què estigui adscrita la interessada. 

c) Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o 
la presència física de la interessada amb el que tingui atribuït en l’entitat local i, 
quan la suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada 
superi la jornada ordinària de la corporació incrementada en un 50%. 

d) La pertinença a consells d’administració o òrgans rectors d’empreses o entitats 
privades  l’activitat d’aquestes estigués directament relacionada amb les que 
realitzi en la dependència, servei, o organisme en què presti els seus serveis en 
l’entitat local. 

e) La realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui 
pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en 
els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en 
els que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
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f) L’exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, 
contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o 
administradores de monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui 
quina la configuració jurídica d’aquelles. 

g)  La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l’apartat f) 

h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de 
particulars davant l’entitat local o dels seus organismes. 

 
3.- DETERMINAR l’obligació de tot personal autoritzat a posar en coneixement d’aquest 
Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona 
activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions. 
 
4.-RECORDAR especialment a la interessada i en relació a l’activitat d’arquitecte tècnica 
per a la qual demana la compatibilitat, que aquesta exclourà qualsevol manifestació de 
la seva activitat professional en el terme municipal de l’Aldea per evitar possibles 
coincidències entre l’activitat pública i privada, i per garantir d’aquesta manera 
l’objectivitat, imparcialitat i independència que ha de precedir la seva actuació com a 
personal municipal, i finalment, per salvaguardar l’interès públic que podria resultar 
perjudicat en produir-se aquesta coincidència. 
 
5.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
6.- DONAR compte al Ple d’aquest acord en la propera sessió que celebri.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.10.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’AUTORITZACIÓ  DE 
COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR MUNICIPAL, SR. J. G.  F. NÚM. EXP.: 
2020/970. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició presentada en data 16 de gener de 2020 per part del treballador 
municipal d’aquest Ajuntament Sr. J. G. F. amb DNI ***1735**, funcionari que 
desenvolupa tasques de Tècnic Mig d’Urbanisme, per la qual sol·licita que li sigui 
concedida la compatibilitat de l’exercici del seu lloc de treball en aquesta corporació amb 
l’exercici d’una segona activitat privada fora de la jornada laboral com a arquitecte tècnic. 
 
Atès el previst en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, i altra 
normativa concordant. 
 
Atès que per les tasques que desenvolupa el Sr. J. G. F. en aquest Ajuntament, no té 
assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació exclusiva o similar. 
 
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern 
Local en virtut de la delegació de competències acordades pel Ple d’aquest Ajuntament 
en sessió de data 27 de juny de 2020. 
 
Es proposa l’adopció del següent  ACORD: 
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1.- AUTORITZAR al Sr. J. G. F. amb DNI ***1735**, treballador de l’Ajuntament de 
l’Aldea, la compatibilitat entre el seu lloc de treball i una segona activitat privada com a 
arquitecte tècnic. 
 
2.- DETERMINAR que l’autorització de compatibilitat amb activitat privada de l’apartat 
primer resti sense efectes  en els supòsits següents: 
 

a) Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 
llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament de l’Aldea. 

b) Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitzen la unitat 
o servei a què estigui adscrita l’interessat. 

c) Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o 
la presència física de la interessada amb el que tingui atribuït en l’entitat local i, 
quan la suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada 
superi la jornada ordinària de la corporació incrementada en un 50%. 

d) La pertinença a consells d’administració o òrgans rectors d’empreses o entitats 
privades  l’activitat d’aquestes estigués directament relacionada amb les que 
realitzi en la dependència, servei, o organisme en què presti els seus serveis en 
l’entitat local. 

e) La realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui 
pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en 
els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en 
els que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

f) L’exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, 
contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o 
administradores de monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui 
quina la configuració jurídica d’aquelles. 

g)  La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l’apartat f) 

h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de 
particulars davant l’entitat local o dels seus organismes. 

 
3.- DETERMINAR l’obligació de tot personal autoritzat a posar en coneixement d’aquest 
Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona 
activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions. 
 
4.-RECORDAR especialment a l’interessat i en relació a l’activitat d’arquitecte tècnic per 
a la qual demana la compatibilitat, que aquesta exclourà qualsevol manifestació de la 
seva activitat professional en el terme municipal de l’Aldea per evitar possibles 
coincidències entre l’activitat pública i privada, i per garantir d’aquesta manera 
l’objectivitat, imparcialitat i independència que ha de precedir la seva actuació com a 
personal municipal, i finalment, per salvaguardar l’interès públic que podria resultar 
perjudicat en produir-se aquesta coincidència. 
 
5.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
6.- DONAR compte al Ple d’aquest acord en la propera sessió que celebri.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.2.11.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’AUTORITZACIÓ  DE 
COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR MUNICIPAL, SR. J. R.  P. B. NÚM. EXP.: 
2020/971. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició presentada en data 17 de gener de 2020 per part del treballador 
municipal d’aquest Ajuntament Sr. J. R. P. B. amb DNI ***0286**, personal laboral que 
desenvolupa tasques de peó de la Brigada Municipal, per la qual sol·licita que li sigui 
concedida la compatibilitat de l’exercici del seu lloc de treball en aquesta corporació amb 
l’exercici d’una segona activitat privada fora de la jornada laboral dedicat a les 
assegurances. 
 
Atès el previst en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, i altra 
normativa concordant. 
 
Atès que per les tasques que desenvolupa el Sr. J. R. P. B. en aquest Ajuntament, no 
té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació exclusiva o similar. 
 
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern 
Local en virtut de la delegació de competències acordades pel Ple d’aquest Ajuntament 
en sessió de data 27 de juny de 2020. 
 
Es proposa l’adopció del següent  ACORD: 
 
1.- AUTORITZAR al Sr. J. R. P. B. amb DNI ***0286**, treballador de l’Ajuntament de 
l’Aldea, la compatibilitat entre el seu lloc de treball i una segona activitat privada dedicat 
a les assegurances. 
 
2.- DETERMINAR que l’autorització de compatibilitat amb activitat privada de l’apartat 
primer resti sense efectes  en els supòsits següents: 
 

a) Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 
llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament de l’Aldea. 

b) Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitzen la unitat 
o servei a què estigui adscrita l’interessat. 

c) Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o 
la presència física de la interessada amb el que tingui atribuït en l’entitat local i, 
quan la suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada 
superi la jornada ordinària de la corporació incrementada en un 50%. 

d) La pertinença a consells d’administració o òrgans rectors d’empreses o entitats 
privades  l’activitat d’aquestes estigués directament relacionada amb les que 
realitzi en la dependència, servei, o organisme en què presti els seus serveis en 
l’entitat local. 

e) La realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui 
pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en 
els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en 
els que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

f) L’exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, 
contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o 
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administradores de monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui 
quina la configuració jurídica d’aquelles. 

g)  La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l’apartat f) 

h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de 
particulars davant l’entitat local o dels seus organismes. 

 
3.- DETERMINAR l’obligació de tot personal autoritzat a posar en coneixement d’aquest 
Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona 
activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions. 
 
4.-RECORDAR especialment a l’interessat i en relació a l’activitat dedicada a les 
assegurances per a la qual demana la compatibilitat, que aquesta exclourà qualsevol 
manifestació de la seva activitat professional en el terme municipal de l’Aldea per evitar 
possibles coincidències entre l’activitat pública i privada, i per garantir d’aquesta manera 
l’objectivitat, imparcialitat i independència que ha de precedir la seva actuació com a 
personal municipal, i finalment, per salvaguardar l’interès públic que podria resultar 
perjudicat en produir-se aquesta coincidència. 
 
5.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
6.- DONAR compte al Ple d’aquest acord en la propera sessió que celebri.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 

3. PROPOSTES URGENTS. 

No hi ha propostes urgents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:30 hores d el dia 22 d’octubre de 2020, de 
la qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta  acta de 19 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  
 


