ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 21/21
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 5 DE
NOVEMBRE DE 2021.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 5 de novembre de 2021
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 5 de novembre de 2021, 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 22
D’OCTUBRE 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 22 d’octubre 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. INTERESSAT: J. P. B. (NÚM. EXP. 2021/1304)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“Vist que el Sr. J. P. B., en data 23 de setembre de 2021 i amb Registre General
d’Entrada 2021/3809, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en
reforma de cuina i banys, modificació d’instal·lació d’aigua i electricitat i treballs de
pintura a l’immoble ubicat a la Raval de Sant Ramon, XX (Ref. Cadastral:
8743114BF9184S0001IR) d’aquest municipi.
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 19 d’octubre 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. J. P. B., consistents en reforma de cuina i banys, modificació
d’instal·lació d’aigua i electricitat i treballs de pintura a l’immoble ubicat a la Raval de
Sant Ramon, XX (Ref. Cadastral: 8743114BF9184S0001IR) i comunicar que per part
dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva
petició:
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES
2021/1304
Expedient:
R.G.E.:
2021/3809
Assumpte:
Comunicació prèvia d’obres consistents en reforma de cuina i
bany, modificació d’instal·lació d’aigua i electricitat i pintar
Sol·licitant:
J. P. B.
Ref. Cadastral:
8743114BF9184S0001IR
Emplaçament:
Raval de Sant Ramon, 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, i per la Provisió d’Alcaldia dictada en data 23 de
setembre de 2021, emeto l’informe següent:
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.
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1 Descripció de la petició
Reforma de cuina i banys, modificació d’instal·lació d’aigua i electricitat i pintar
2 Documentació aportada
Model de comunicació prèvia d’obres on consta emplaçament de les mateixes i
pressupost d’execució.
3 Tipus d’obra
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix
a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma,
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
4 Règim del sòl
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i amb les normes sobre Definició d’alineacions i
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat,
Zona extensiva Clau 2A.
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, 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- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, sens
perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb la
legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys o béns.
3- Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a un cop
notificada la llicència.
4- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà de
demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de marcar
la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
5- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel
qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, s’ha de
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portar abans de començar les obres el document d’acceptació d’un dipòsit signat per
un gestor de residus autoritzat.
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.
6- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre construccions
instal·lacions i obres (ICIO) i amb el següent desglossament:
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 10.000,00 €.

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

IMPORTS

10.000,00€ x 3,60 %

360,00 €
360,00 €

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 360,00 € amb el
següent desglossament:
BASE IMPOSABLE
CONCEPTE
I TIPUS %
IMPORTS
APLICABLE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
10.000,00 x 3,60 %
360,00 €
(Art. núm. 8)
TOTAL
360,00 €
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 SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA D'OBRES
MENORS. INTERESSADA: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. NÚM. EXP.:
2020/1294.
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. 2020/2912:
EXP
2020/1294

NOM I
COGNOMS
Edistribución
Redes Digitales,
S.L.U.

SITUACIÓ

TIPUS
OBRA

TOTAL
LIQUIDACIÓ

Pol. 6 – Parc. 69

Obra
menor

809,37 €

(43184A006000690000ZB)

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 4
de novembre 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 Edistribución Redes Digitales, S.L.U. llicència urbanística per a
Substitució d’interruptor seccionador SF6 S14210 telecomandat, en suport
SC228951723 metàl·lic de la LAMT 25kV “DELTA”I “SANCARLES” existent al polígon
6 – parcel·la 69 (Ref. Cadastral: 43184A006000690000ZB) 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.
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.
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S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dona
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU.
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament,
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova..
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular
de la llicència urbanística.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un
import total de 809,37 € amb el següent desglossament:
BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
%
APLICABLE

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

IMPORTS

16.861,88 x 3,60

607,03 €

16.861,88 x 1,20

202,34 €

TOTAL

16,00 €
809,37 €

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

−

L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat
i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
Previ l’inici de les obres deurà aportar Full de assumeix de direcció d’obra i el
full de designació de Coordinador de Seguretat en fase d’ execució d’ obra.
S’ hauran de reparar si els hi ha, els desperfectes causats als vials i propietats
privades.
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.
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.
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SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei
d'intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.3.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA D'OBRES
MAJORS. INTERESSAT: J. S. S. (NÚM. EXP. 2021/1427)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per V. M. F., en nom i
representació de J. S. S., en data 5 d’octubre de 2021 amb Registre general d’entrada
núm. 2021/3982:
EXP

INTERESSAT

2021/1427

J. S. S.

SITUACIÓ

TIPUS
OBRA

TOTAL
LIQUIDACIÓ

Av. Generalitat, 91-93
(8532508BF9183B0001LO
8532507BF9183D0001PR)

Major

601,31 €

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis
tècnics municipals.
Considerant que, d'acord amb l’informe del Tècnic municipal de data 4 de novembre 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 J. S. S. la llicència d’obres majors per al cobriment parcial de
terrassa en planta pis primer a l’immoble ubicat a l’Avinguda Generalitat, XX (Ref.
Cadastral: 8532508BF9183B0001LO – 8532507BF9183D0001PR), amb estricta
subjecció a les condicions que figuren a l’expedient.
SEGON. Les obres s’executaran d’acord amb el projecte aprovat, la normativa de
planejament d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis
tècnics, si s’escau.
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat
de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la
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llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació,
que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat
i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de
13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte
quan es dona alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU.
TERCER. Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament,
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les
actuacions, si no se’n sol·licita una de nova.
QUART. D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular
de la llicència urbanística.
CINQUÈ. Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un
import total de 662,49 € amb el següent desglossament:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

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

IMPORTS

8.092,00 x 3,60 %

291,31 €

8.092,00 x 1,20 %

97,10 € (*)

TOTAL

310,00 €
601,31 €

SISÈ. Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions:
1- Previ l’inici de les obres cal que s’aporti el full de designació de
Coordinador de Seguretat en fase d’execució d’obra.
2- L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat
i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
3- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i,
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys
o béns.
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4- Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a un
cop notificada la llicència.
5- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
6- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril,
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya,
s’ha de portar abans de començar les obres el document d’acceptació d’un
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat. Finalitzades aquestes, la
persona interessada presentarà a l’Ajuntament el certificat o document
acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació d’aquest document
donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents d’acord
amb la normativa vigent.
7- Els terminis per l’execució de les obres, a efectes de la vigència o extinció per
caducitat de la llicència corresponent, seran d’un any per començar-les i tres
anys per acabar-les. En el ambdós supòsits els terminis s’han de comptar des
de la data de notificació al peticionari de l’atorgament de la llicència.
S’estableix la possibilitat d’una pròrroga d’ambdós terminis (de començament i
acabament de les obres), per la meitat de la seva durada respectivament,
sempre amb la prèvia petició per part del sol·licitant de la llicència abans dels
venciments del terminis assenyalats.
SETÈ. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei
d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ
PRÈVIA. INTERESSAT: J. F. E. C. NÚM. EXP.: 2021/1199.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist que el Sr. J. F. E. C., en data 21 de setembre de 2021 i amb Registre General
d’Entrada 2021/3794, ha presentat sol·licitud d’alineacions i comunicació prèvia de les
obres consistents en la col·locació d’una tanca de malla de simple torsió amb pals d’acer
galvanitzat al solar ubicat al carrer Sant Joan, XX (Ref. Cadastral:
9740507BF9194B0001OU) d’aquest municipi.
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 4 de novembre 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.

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

9

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. J. F. E. C., consistents en la col·locació d’una tanca de malla de
simple torsió amb pals d’acer galvanitzat al solar ubicat al carrer Sant Joan, XX (Ref.
Cadastral: 9740507BF9194B0001OU) 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:
Expedient:
Sol·licitant:
R.G.E.:
Emplaçament:
Ref. Cadastral:

Sol·licitud d'alineacions de solar i col·locació de tanca.
2021/1199
J. F. E. C.
2021/3529 i 2021/3794
C/ Sant Joan, XX
9740507BF9194B0001OU

En relació a la sol·licitud de llicència d’obres sol·licitada, Damià Encontrado Sol, en la
seva qualitat Arquitecte Municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, emet el següent Informe:
INFORME
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es
pretenen dur a terme NO es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó
que resten subjectes a comunicació prèvia.
1 Descripció de la petició
Sol·licitud d'alineacions de solar i col·locació d’una tanca de malla de simple torsió amb
pals d’acer galvanitzat.
2 Documentació aportada
Instància sol·licitant alineacions i posterior de llicència d’obra menor per al seu
tancament.
3 Règim del sòl
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i amb les normes sobre Definició d’alineacions i
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat,
Zona extensiva Clau 2A.
4 Fonaments de dret
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-

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

5 Conclusió
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents
CONDICIONANTS:
1- Previ l’inici de l’obra, a sol·licitud de la propietat, el tècnic municipal
aixecarà una acta de les alineacions a complir, signada pel tècnic i per la
propietat.
2- L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat
i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
3- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i,
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys
o béns.
4- Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a un
cop notificada la llicència.
5- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
6- 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 280,00 €.
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

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

280,00 € x 3,60 %

IMPORTS
10,08 €
10,08 €

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 10,08 € amb el següent
desglossament:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

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

280,00 x 3,60 %

IMPORTS
10,08 €
10,08 €

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ
PRÈVIA. INTERESSAT: F. C. R. (NÚM. EXP. 2021/1467)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist que el Sr. F. C. R., en data 19 d’octubre de 2021 i amb Registre General d’Entrada
2021/4147, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en reforma de
cuina, substitució de manises i 60m2 paviment a l’immoble ubicat al carrer Major, XXX
(Ref. Cad.: 9337701BF9193W0001KJ) d’aquest municipi.
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 4 de novembre 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.
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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. F. C. R., consistents reforma de cuina, substitució de manises i 60m2
paviment a l’immoble ubicat al carrer Major, XXX (Ref. Cad.: 9337701BF9193W0001KJ)
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
Assumpte:
Expedient:
Sol·licitant:
R.G.E.:
Emplaçament:
Ref. Cadastral:

Comunicació prèvia d'obres.
2021/1467
F. C. R.
2021/4147
C/ Major, XXX
9337701BF9193E0001KJ

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, i la Provisió d’Alcaldia de data 22 d’ octubre de 2021,
emeto l’informe següent:
INFORME
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es
pretenen dur a terme resten subjectes a comunicació prèvia.
1 Descripció de la petició
Sol·licitud de reforma de cuina.
2 Documentació aportada
Model de comunicació prèvia d’obres.
3 Tipus d’obra
Obres consistents en reforma de cuina, sense modificar-ne l’estructura.
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix
a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma,
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
4 Règim del sòl
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres
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de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i amb les normes sobre Definició d’alineacions i
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat,
Zona extensiva Clau 2A.
5 Fonaments de dret
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme. Disposició transitòria Quinzena.
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística
6 Conclusió
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents
CONDICIONANTS:
1- L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat
i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
2- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i,
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys
o béns.
3- Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a un
cop notificada la llicència.
4- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
5- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril,
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya,
s’ha de portar abans de començar les obres el document d’acceptació d’un
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.
6- 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 3.500,00 €.

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

IMPORTS

3.500,00 € x 3,60 %

126,00 €
126,00 €

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
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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 126,00 € amb el
següent desglossament:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

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

3.500,00 x 3,60 %

IMPORTS
126,00 €
126,00 €

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2. Alcaldia
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DEL CALENDARI
FISCAL PER A L’EXERCICI 2022 (EXP. 2021/1503).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que l’Ajuntament de l’Aldea té delegat a BASE Gestió d’Ingressos de la Diputació
de Tarragona, la gestió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre Béns
Immobles, l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica, així com la recaptació de
determinades taxes municipals.
Vist que per part de BASE Gestió d’Ingressos s’ha proposat un calendari fiscal per a
l’exercici 2022 respecte els tributs indicats anteriorment, que són de venciment periòdic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències conferides per l’Alcalde mitjançant el Decret 2019/216 de
data 18 de juny.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’ACORD següent:
Primer. Aprovar el següent calendari fiscal per a l’exercici 2022:
600 – IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA Anual 1

31/03/2022 - 31/05/2022
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500 - IBI URBANA

Anual Fraccionat 1

29/04/2022 – 30/06/2022

501 – IBI RÚSTICA Anual 1

30/06/2022 – 31/08/2022

010 – IAE Anual 1

29/07/2022 -30/09/2022

840 – TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI Anual 1

29/07/2022 - 30/09/2022

503 – BI CARACT. ESPECIALS Anual 1

29/07/2022 - 30/09/2022

100 – TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS Anual 1

29/07/2022 - 30/09/2022

500 - IBI URBANA

31/08/2022 - 31/10/2022

Anual Fraccionat 2

Segon. Notificar aquest acord a BASE Gestió d’Ingressos i als serveis municipals
adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA PER A LA
TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. INTERESSADA: L. S.:
2021/1504.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Seguretat:
“Vista la sol·licitud de nova llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos
presentada per la Sra. L. S., en data 4 de novembre de 2021, RE número 4346, en
relació a l’animal de raça American Bully i que respon al nom “PERUN” i amb núm.
d’inscripció al registre municipal 1145.
Vist l’informe jurídic emès per la secretaria-intervenció de data 4 de novembre de 2021
respecte la petició presentada.
Vist el que disposen els arts. 2 i 3 del RD 287/2002, de 22 de març, per mitjà del qual
es desenvolupa la Llei 50/99 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, amb la redacció donada pel RD 1570/2007, de 30
de novembre i els arts. 2 i 3 del Decret 170/2002, de data 11 de juny, sobre mesures en
matèria de gossos potencialment perillosos.
Vista la documentació aportada per l’interessat per a la tramitació de la seva sol·licitud.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan per Decret de L’Alcaldia núm.
2019/216 de data 18 de juny.
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent:
1r.- Aprovar la sol·licitud de nova llicència per a la tinença d’animals potencialment
perillosos a favor de la Sra. L. S. amb NIE X8460762M en relació al gos que té les dades
següents:
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•
•
•
•
•
•

Nom: PERUN
Raça: AMERICAN BULLY
Sexe: Mascle
Data de naixement: 10-05-2021
Núm. d’identificació: 94100002662613
Núm. d’inscripció en el registre municipal: 1145

2n.- La validesa d’aquesta LLICÈNCIA és de 5 anys. Aquesta llicència perdrà la seva
vigència en el moment que el titular deixi de complir els requisits previstos en els arts. 3
del RD 287/02 i 3 del Decret 170/02, i què són els següents:
“Determina l’article 3 del R.D. 287/02 i 3 del Decret 170/02 que per l’obtenció o renovació
de la llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos, es requereix el
compliment per l’interessat dels següents requisits:
-Ser major d’edat.
-No haver estat condemnat pels delictes que anomena i no estar privat per resolució
judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
-No haver estat sancionat per infraccions greus o molts greus amb alguna de les
sancions accessòries previstes a la Llei 50/99 i articles 10 i ss. de la Llei del Parlament
de Catalunya 10/1999, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
-Disposar de la capacitat física i aptitud psicològica adients per la tinença d’animals
potencialment perillosos.
-Acreditar haver constituït una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers
amb una cobertura no inferior a 150.253 euros.”
Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència ha de ser comunicada pel seu
titular en el termini de 15 dies, comptadors des de la data en que es produeixi a
l’Ajuntament.
3r.- Indicar al propietari del gos que de conformitat amb el previst en els arts. 8 del RD
287/02 i 5 del Decret 170/02 sobre mesures en matèria de gossos potencialment
perillosos la presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics
exigirà que la persona que els condueixi i controli porti la llicència a què es refereix
aquest acord, així com certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al Registre
municipal d’animals potencialment perillosos.
Els animals potencialment perillós d’espècie canina, en llocs públics, hauran de portar
necessàriament morrió apropiat per la tipologia de cada animal. Tanmateix hauran de
ser conduits i controlats amb corretja no extensible de menys de 2 metres, sense que
pugui portar més d’un d’aquests gossos cada persona.
Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa, parcel·la, etc.,
hauran d’estar lligats, tret que disposin d’habitacle amb la superfície, alçada i tancament
adient, per protegir les persones o animals que hi entrin.
La pèrdua o sostracció d’aquests animals s’haurà de comunicar al Registre municipal.
4t.- Aprovar la liquidació de la taxa aplicada en virtut d’allò previst en l’O. F. Número 8
art. D) h). per un import de 20,00 euros.
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5è.- La titular ha d’aportar anualment a l’Ajuntament la renovació da la pòlissa
d’assegurança de l’animal.
6è.- Notificar aquest acord a la interessada i als serveis adients als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D'UN GUAL AL
CARRER SANT RAMON NÚMERO 4. INTERESSAT: M. O. H. A. NÚM. EXP.:
2021/1452.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural:
“Vista la petició presentada en data 1 d’octubre de 2021 RE 2021/3947 per part del Sr.
M. O. H. A., en la que sol·licita la concessió d’un gual a carrer Sant Ramon número X
de L’Aldea.
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Guàrdia
Municipal mitjançant informe de data 6 d’octubre de 2021, el qual posa de manifest que
no hi ha cap impediment en instal·lar un gual en aquest tram de carrer.
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i
inspecció dels ingressos municipals de dret públic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest
ACORD,
1.- Concedir al Sr. M. O. H. A. llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer Sant
Ramon número X de L’Aldea.
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període
2021 i següents, segons el següent detall:
Nom
propietari
M. O. H. A.

Situació
Carrer
Sant
Ramon, X

Número
gual
221

de

Mida gual
Gual sense rebaix
de 3,00 metres x
30 €/ml = 90,00 €
anuals

TOTAL
GUAL
90,00 €

TOTAL
GUAL A LIQUIDAR 2021

45,00 €

3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 221.
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4.- Informar al Sr. M. O. H. A. que pot passar a recollir la placa de gual pel cos de Guàrdia
Municipal.
5.- Traslladar aquest acord al Servei de Guàrdia Municipal, a Base-Gestió d’Ingressos i al
Sr. M. O. H. A., amb NIE núm. X5133868-S.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D'UN GUAL AL
CARRER SANTA ÀGUEDA NÚMERO 23. INTERESSADA: M. E. P. S.. NÚM. EXP.:
2021/1505.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural:
“Vista la petició presentada en data 14 d’octubre de 2021 RE 2021/4095 per part de la
Sra. M. E. P. S., en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Santa Àgueda número
XX de L’Aldea.
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Guàrdia
Municipal mitjançant informe de data 27 d’octubre de 2021, el qual posa de manifest que
no hi ha cap impediment en instal·lar un gual en aquest tram de carrer.
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i
inspecció dels ingressos municipals de dret públic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest
ACORD,
1.- Concedir a la Sra. M. E. P. S. llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer Santa
Àgueda número XX de L’Aldea.
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període
2021 i següents, segons el següent detall:
Nom
propietari
M. E. P. S.

Situació
Carrer
Santa
Àgueda,
XX

Número de
gual
222

Mida gual
Gual sense
rebaix de 3,00
metres x 30 €/ml
= 90,00 € anuals

TOTAL
GUAL
90,00 €

TOTAL
GUAL A LIQUIDAR 2021

45,00 €

3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 222.
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4.- Informar a la Sra. M. E. P. S. Solsona que pot passar a recollir la placa de gual pel cos
de Guàrdia Municipal.
5.- Traslladar aquest acord al Servei de Guàrdia Municipal, a Base-Gestió d’Ingressos i a
la Sra. M. E. P. S., amb NIF núm. 40935862-W.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.5.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE BASES I CONVOCATÒRIA D'UN
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE
FUNCIONARIS INTERINS PER COBRIR NECESSITATS URGENTS I
INAJORNABLES D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS. NÚM. EXP.: 2021/1506.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Fets
Per Provisió de l’Alcaldia de data 4 de novembre de 2021 es disposen les necessitats
urgents i inajornables per constituir una Borsa de treball de personal funcionari interí, C2
Auxiliars Administratius.
Aquesta mateixa Provisió de l’Alcaldia va iniciar l’expedient per seleccionar les persones
que han de formar part d’aquesta Borsa de treball.
Per part d’Intervenció s’ha emès informe favorable en relació amb l’existència de crèdit
adequat i suficient i amb el compliment de la normativa pressupostària general de
caràcter bàsic a efectes del compliment amb els límits màxims de l’increment retributiu.
Des de secretaria s'ha emès, en data 4 de novembre de 2021, l’informe corresponent i
s’han confeccionat les bases que han de regir la convocatòria.
FONAMENTS DE DRET
L’art. 21 LRBRL estableix que és competència de l’alcaldia aprovar les bases de les
proves per la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i
distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
PART DISPOSITIVA
1r. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria, per procediment d’urgència,
mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de personal
auxiliar administratiu per a l’Ajuntament de L’Aldea, funcionaris interins, amb grup de
classificació C2, per a cobrir futures necessitats urgents i inajornables.
2n. Convocar les proves selectives corresponents al procés per constituir la referida
Borsa de treball de personal d'aquest grup professional, funcionari interí.
3r. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en la seu electrònica de
l’Ajuntament, al Portal de Transparència i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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4rt. Determinar que els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es publicaran
únicament en la seu electrònica de l’Ajuntament.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
3. PROPOSTES URGENTS
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent d’aprovar una llicència de gual per
problemes urgents d’entrada de vehicles al magatzem, 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'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D'UN GUAL AL CARRER
MATARRANYA NÚMERO 1. INTERESSAT: A. M. E. NÚM. EXP.: 2021/1521.
Vista la petició presentada en data 21 d’octubre de 2021 RE 2021/4223 per part del Sr.
A. M. E., en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Matarranya número X de
L’Aldea.
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Guàrdia
Municipal mitjançant informe de data 27 d’octubre de 2021, el qual posa de manifest que
no hi ha cap impediment en instal·lar un gual en aquest tram de carrer.
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i
inspecció dels ingressos municipals de dret públic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest
ACORD,
1.- Concedir al Sr. A. M. E. llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer Matarranya
número X de L’Aldea.
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període
2021 i següents, segons el següent detall:
Nom
propietari
A. M. E.

Situació
Carrer
Matarranya
X

Número
de gual
223

Mida gual
Gual amb rebaix
de 3,00 metres x

TOTAL
GUAL
99,00 €

TOTAL
GUAL A LIQUIDAR 2021
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33 €/ml = 99,00
€ anuals
3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 223.
4.- Informar al Sr. A. M. E. que pot passar a recollir la placa de gual pel cos de Guàrdia
Municipal.
5.- Traslladar aquest acord al Servei de Guàrdia Municipal, a Base-Gestió d’Ingressos i al
Sr. A. M. E., amb NIF núm. 47622104-Y.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 13:20 hores del dia 5 de novembre, de la qual,
com a Secretari Accidental, estenc aquesta acta de 22 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

El Secretari Accidental

Xavier Royo i Franch

Joan Rallo Ventura
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