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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 21/20 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 5 DE 
NOVEMBRE DE 2020. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  5 de novembre de 2020 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 5 de novembre 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 22 
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 22 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 SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE FIAN ÇA PER GESTIÓ DE 
RESIDUS. INTERESSAT: J. F. S. (NÚM. EXP.: 2018/220)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Atès que el Sr. J. F. S. ha sol·licitat, mitjançant petició amb Registre General d’Entrada 
2020/3101, de data 16 de setembre de 2020, la devolució de la fiança per gestió de 
residus de la llicència d’obres 2018/220 per a la construcció d’un magatzem sense ús 
específic. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecte municipal en data 26 d’octubre de 2020. 

Vist l’informe del Secretari-Interventor Accidental de la Corporació, segons el qual 
consta comptabilitzada una fiança de gestió de residus del referit expedient, per import 
de 150,00 € a nom de J. F. S. en data 19 de març de 2018. 
 
Que el document comptable que dona suport és NPC núm. 2018001610 i número 
d’assentament comptable 001598. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret núm. 
2019/216, de data 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
Primer.  Retornar al Sr. J. F. S. la fiança per a la gestió de residus de la llicència d’obres 
2018/220, per import de 150,00 €. 
 
Segon. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d’intervenció municipal als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: N. C. B. (NÚM. EXP. 2020/841) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que la Sra. N. C. B., en data 17 de setembre de 2020, amb Registre General 
d’Entrada 2020/3118, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en pintar 
42m2 de coberta amb pintura impermeabilitzant a l’immoble ubicat al carrer Prats, X de 
l’Aldea (Ref. Cad.: 8229608BF9182G0001QF). 
 
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 26 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. 
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Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 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. N. C. B., consistents en pintar 42m2 de la coberta amb pintura 
impermeabilitat de l’immoble ubicat al carrer prats, X de l’Aldea (Ref. Cad.: 
8229608BF9182G0001QF) 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  

                             
 
 

Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en arranjament de pintar 
42 m2 a la coberta amb pintura impermeabilitzant . 

Expedient:  2020/841    
Sol·licitant:   N. C. B. 
R.G.E.: 2020/3118 
Emplaçament:  C/ Prats ,X 
 

 
Damià Encontrado Sol, arquitecte municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 21 de setembre  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 
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 i Clau semi 
intensiva 1B  . 
 

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/ Prats , X i consistents en arranjament de pintar 42 m2 a la coberta 
amb pintura impermeabilitzant , amb els següents condicionants: 
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• L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de 
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

• 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. 

• Mentre duri l’obra, hom posarà en lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament amb les dades que recull la llicència. 

 
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 250,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 250,00 x 3,60 % 9,00 € 

TOTAL  9,00 € 
 
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 
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 21,60 € amb el següent 
desglossament: 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 250,00 x 3,60 % 9,00 € 

TOTAL  9,00 € 
 
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 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSADA: T. F. V. (NÚM. EXP.: 2 020/902) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 25 de setembre de 2020 
amb Registre d'entrada núm. 2020/3206: 
 

EXP NOM I 
COGNOMS SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 

LIQUIDACIÓ 

2020/902 T. F. V. C/ del Mig, XX 
(9639703BF9193H0001XZ) 

Obra 
menor 128,37 € 

 
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 26 
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 T. F. V. llicència urbanística per a formació de paviment de formigó 
estampat en camí d’accés a magatzem i formació de gual de 4ml en vorera per poder 
accedir els vehicles dins del magatzem al carrer Del Mig, XX (Ref. Cadastral: 
9639703BF9193H0001XZ) d’aquest municipi, amb estricta subjecció a les condicions 
que figuren a l’expedient. 
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SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es 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 128,37 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.674,50 x 3,60  96,28 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 2.674,50 x 1,20  32,09 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

128,37 € 

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



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  7 

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

− No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit. 
− L’ autorització s’ entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
− 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.  

− 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 REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: A. J. G. G. (NÚM. EXP. 2020/724 ) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. A. J. G. G., en data 18 d’agost de 2020, amb Registre General d’Entrada 
2020/2812, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la reforma de 
bany i cuina i renovació de les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat, a l’immoble ubicat 
al carrer Església, XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 9538506BF9193H0001ZZ). 
 
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 26 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 pel Sr. A. J. G. G., consistents en la reforma de bany i cuina i renovació de 
les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat a l’immoble ubicat al carrer Església, XX de 
l’Aldea (Ref. Cad.: 9538506BF9193H0001ZZ) i comunicar que per part dels serveis 
tècnics municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
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“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES  
                             

 
 

Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en reforma de bany i cuina, 
renovació instal·lacions d'aigua, gas, electricitat . 

Expedient:  2020/724    
Sol·licitant:   A. J. G. G. 
R.G.E.: 2020/2812 
Emplaçament:  Carrer Estació, XX 
 

 
Damià Encontrado Sol, arquitecte municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 7 de setembre  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 
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 Carrer Estació, XX i consistents en reforma de bany i cuina, renovació 
instal·lacions d'aigua, gas, electricitat , 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. 

• Mentre duri l’obra, hom posarà en lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament amb les dades que recull la llicència. 

 
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: 
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El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 7000,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 7000,00 x 3,60 % 252 € 

TOTAL  252 € 
 
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 
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 252,00 € amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 7.000,00 x 3,60 % 252,00 € 

TOTAL  252,00 € 
 
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 
 
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: E. F. R. (NÚM. EXP. 2020/833) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist que el Sr. E. F. R., en data 15 de setembre de 2020, amb Registre General 
d’Entrada 2020/3090, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la 
col·locació de 40m lineals de tanca amb piquets d’un metre i malla de simple torsió (Ref. 
Cad.: 8428506BF9182G0001RF). 
 
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 26 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 pel Sr. E. F. R., consistents en la col·locació de 40m lineals de tanca amb 
piquets d’un metre i malla de simple torsió (Ref. Cad.: 8428506BF9182G0001RF) 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  

                             
 
Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en 40 m. lineals de tanca 

amb piquetes d’ un metre i malla simple torsió 
Expedient:  2020/833    
Sol·licitant:   E. F. R. 
R.G.E.: 2020/3090 
Emplaçament:  C/ Matarranya, XX 
 
 
Damià Encontrado Sol, arquitecte municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 22 de setembre  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 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que 
resten subjectes a comunicació prèvia. 



 
  
 
 
 
 

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

 
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/ Matarranya, XX i consistents en 40 m. lineals de tanca amb piquetes 
d’ un metre i malla simple torsió  , 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.  

• Mentre duri l’obra, hom posarà en lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament amb les dades que recull la llicència. 

 
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 200,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 200,00 x 3,60 % 7,20 € 

TOTAL  7,20 € 
 
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 7,20 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 200,00 x 3,60 % 7,20 € 

TOTAL  7,20 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: A. C. C. (NÚM. EXP. 2020/725) 
 
Es dona compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Vist que el Sr. A. C. C., en data 18 d’agost de 2020, amb Registre General d’Entrada 
2020/2814, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en canvi de plat 
de dutxa a l’immoble ubicat al carrer Doctor Guillem, XX de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 26 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: 
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PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada pel Sr. A. C. C., consistents en el canvi de plat de dutxa a l’immoble ubicat 
al carrer Doctor Guillem, XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 9536314BF9193E0001WJ) 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  
 
Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en canviar plat de dutxa. 
Expedient:  2020/725    
Sol·licitant:   A. C. C. 
R.G.E.: 2020/2814 
Emplaçament:  Carrer Doctor Guillem, XX 
 
 
Damià Encontrado Sol, arquitecte municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 7 de setembre  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 
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 2B  . 
 

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 Carrer Doctor Guillem, XX i consistents en canviar plat de dutxa, 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. 
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• Mentre duri l’obra, hom posarà en lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament amb les dades que recull la llicència. 

 
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 240,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 240,00 x 3,60 % 8,64 € 

TOTAL  8,64 € 
 
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 
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 8,64 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 240,00 x 3,60 % 8,64 € 

TOTAL  8,64 € 
 
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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2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: F. J. B. A. (NÚM. EXP. 2020/875 ) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. F. J. B. A., en data 22 de setembre de 2020, amb Registre General 
d’Entrada 2020/3162, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la 
col·locació de 70m2 de paviment a l’immoble situat a la Raval de Sant Ramon de l’Aldea 
(Ref. Cad.: 8642212BF9184S0001BR). 
 
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 26 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 pel Sr. F. J. B. A., consistents en la col·locació de 70m2 de paviment a la 
Raval de Sant Ramon (Ref. Cad.: 8642212BF9184S0001BR) 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 OBRES  

                             
 
Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en col·locació de 70 m2 de 

paviment. 
Expedient:  2020/875    
Sol·licitant:   F. J. B. A. 
R.G.E.: 2020/3162 
Emplaçament:  Raval de Sant Ramon XXX 
Ref. Cadastral:  8642212BF9184S0001BR 
 
Damià Encontrado Sol, arquitecte municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 30 de setembre  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: 
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Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que 
resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 

Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb 
les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea publicades 
en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig de 2010 dins 
la Classificació urbanística de Sòl Urbà, Zona Cases Urbanes (Clau 4).  
 

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 Raval de Sant Ramon XXX i consistents en  col·locació de 70 m2 de 
paviment, 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. 

• Mentre duri l’obra, hom posarà en lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament amb les dades que recull la llicència. 

 
3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres de l’Ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul: 
 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 2.350,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.350,00 x 3,60 % 84,60 € 

TOTAL  84,60 € 
 
4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 

 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
 
Damià Encontrado Sol 
Arquitecte Municipal” 
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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 84,60 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.350,00 x 3,60 % 84,60 € 

TOTAL  84,60 € 
 
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 
 
2.1.8.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: J. P. T. (NÚM. EXP. 2020/834) 
  
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. J. P. T., en data 14 de setembre de 2020, amb Registre General 
d’Entrada 2020/3071, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la 
reforma de la cuina de 10m2 a l’immoble ubicat al carrer Campredó, X de l’Aldea (Ref. 
Cad.: 9838301BF9193H0002FX). 
 
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 26 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. 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  18 

 
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. T., consistents en la reforma de la cuina de 10m2 a l’immoble 
ubicat al carrer Campredó, X de l’Aldea (Ref. Cad.: 9838301BF9193H0002FX) 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  

                             
 
 

Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en arranjament reforma 10 
m2 de cuina. 

Expedient:  2020/834    
Sol·licitant:   J. P. T. 
R.G.E.: 2020/3071 
Emplaçament:  C/Campredó, X 
Ref. Cadastral:  9838301BF9193H0002FX 
 
 
Damià Encontrado Sol, arquitecte municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 21 de setembre  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 
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/Campredó, X i consistents en arranjament reforma cuina , amb els 
següents condicionants: 
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• L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de 
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

• 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. 

• Mentre duri l’obra, hom posarà en lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament amb les dades que recull la llicència. 

 
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 3000,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 3000,00 x 3,60 % 108,00 € 

TOTAL  108,00 € 
 
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 
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 108,00 € amb el 
següent desglossament: 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 3.000,00 x 3,60 % 108,00 € 

TOTAL  108,00 € 
 
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 
 
2.1.9.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSADA: EDISTRIBUCIÓN REDES DI GITALES, S.L.U. 
(NÚM. EXP.: 2020/779) 

 
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. 2020/2907: 
 

EXP NOM I 
COGNOMS SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 

LIQUIDACIÓ 

2020/779 
Edistribución 

Redes Digitales, 
S.L.U. 

Pol. 6 – Parc. 69 
(43184A006000690000ZB) 

Obra 
menor 809,37 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 28 
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 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 
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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. 
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 809,37 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8)  16.861,88 x 3,60  607,03 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 16.861,88 x 1,20  202,34 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

809,37 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
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− L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat 
i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

− 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. 

 
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 
 
2.1.10.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES  A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: C. L. M. (NÚM. EXP. 2020/921) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. C. L. M., en data 7 d’octubre de 2020, amb Registre General d’Entrada 
2020/3360, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la reforma del 
bany i canvi del cel ras del mateix de l’immoble ubicat al carrer Lluis Braille, XXX de 
l’Aldea (Ref. Cad.: 9839603BF9193H0007IR). 
 
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 30 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 pel Sr. C. L. M., consistents en la reforma del bany i canvi del cel ras del 
mateix de l’immoble ubicat al carrer Lluis Braille, XXX de l’Aldea (Ref. Cad.: 
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9839603BF9193H0007IR) 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  

                             
 
Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres reforma interior bany i canvi cel ras. 
Expedient:  2020/921    
Sol·licitant:   C. L. M. 
R.G.E.: 2020/3360 
Emplaçament:  C/ Lluís Braille XXX 
Ref. Cadastral:  9839603BF9193H0007IR 
 
 
Damià Encontrado Sol, arquitecte municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 9 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 
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/ Lluís Braille XXX consistents en reforma interior bany i canvi cel ras, 
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. 

• Mentre duri l’obra, hom posarà en lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament amb les dades que recull la llicència. 
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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 1.863,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.863,00 x 3,60 % 67,07 € 

TOTAL  67,07 € 
 
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 
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) 1.862,00 x 3,60 % 67,07 € 

TOTAL  67,07 € 
 
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 
 
2.1.11.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES  A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: T. B. C. (NÚM. EXP. 2020/925) 
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que la Sra. T. B. C., en data 8 d’octubre de 2020, amb Registre General d’Entrada 
2020/3379, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en el desmuntatge 
finestres de fusta i canviar per finestres d’ alumini i repassos de guix i alicatat a l’immoble 
situat al carrer Societat, X de l’Aldea (Ref. Cad.: 8631608BF9183B0001PO). 
 
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 2 de novembre 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. T. B. C., consistents en el desmuntatge finestres de fusta i canviar 
per finestres d’ alumini i repassos de guix i alicatat a l’immoble situat al carrer Societat, 
X de l’Aldea (Ref. Cad.: 8631608BF9183B0001PO) 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 OBRES                               
 
 
Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres desmuntatge finestres de fusta i 

canviar per finestres d’ alumini . Repassos de guix i alicatat. 
Expedient:  2020/925    
Sol·licitant:   T. B. C. 
R.G.E.: 2020/3379 
Emplaçament:  C/ Societat X 
Ref. Cadastral:  8631608BF9183B0001PO  
 
Damià Encontrado Sol, arquitecte municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 9 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/ Societat X consistents en desmuntatge finestres de fusta i canviar 
per finestres d’ alumini . Repassos de guix i alicatat, 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. 

• 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. 
 

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 2.468,35 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.468,35 x 3,60 % 88,86 € 

TOTAL  88,86 € 
 
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 
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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 88,86 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.468,35 x 3,60 % 88,86 € 

TOTAL  88,86 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.12.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSAT: E. F. M. (NÚM. EXP.: 20 20/876) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 23 de setembre de 2020 
amb Registre d'entrada núm. 2020/3173: 
 

EXP NOM I 
COGNOMS SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 

LIQUIDACIÓ 

2020/876 E. F. M.  C/ Sant Ramon, XX 
(9438401BF9193G0001ES) 

Obra 
menor 513,60 € 

 
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 2 
de novembre 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. 
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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 E. F. B. llicència urbanística per a l’execució de les obres 
consistents en enderroc de fals sostre de l’Església i formació de sostre continu, així 
com realització de treballs de neteja i pintura al carrer Sant Ramon, XX, (Ref. Cad.: 
9438401BF9193G0001ES) 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. 
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 513,60 € amb el següent desglossament: 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

 10.700,00 x 3,60  385,20 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 10.700,00 x 1,20  128,40 €  

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

 16,00 € 

TOTAL  513,60 € 

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

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

− No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit. 
− L’ autorització s’ entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
− Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 

certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació 
d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin 
procedents d’acord amb la normativa vigent.  

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.13.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSAT: J. A. Q. (NÚM. EXP.: 20 20/910) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 1 d’octubre de 2020 amb 
Registre d'entrada núm. 2020/3267: 
 

EXP NOM I 
COGNOMS SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 

LIQUIDACIÓ 

2020/910 J. A. Q. Av/ Catalunya, XX 
(8430701BF9183A0001IM) 

Obra 
menor 25,00 € 

 
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. 
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Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 2 
de novembre 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 J. A. Q. llicència per a la reparació de les persianes de la façana 
de l’habitatge situades al primer pis a l’immoble ubicat a l’Avinguda Catalunya, XX, (Ref. 
Cad.: 8430701BF9183A0001IM) 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. 
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 25,00 € amb el següent desglossament: 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

 250,00 x 3,60  9,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 250,00 x 1,20  3,00 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL  25,00 € 

 
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. 

• 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. 

• 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. 

 
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 
 
2.1.14.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA NO DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA PER 
OBRES D’URBANITZACIÓ. INTERESSADA: M. O. H. – EN RE PRESENTACIÓ DE 
FINQUES CAN COR, S.L. (NÚM. EXP.: 2020/978) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada, la Sra. M. O. H., en representació de la mercantil Finques 
Can Cor, S.L., en data 12 d’octubre de 2020, amb Registre d’entrada núm. 2020/3406, 
on sol·licita la devolució de la garantia d’execució de les obres d’urbanització. 
 
Atès que en data 22 de maig de 2006, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
s’atorga a la mercantil Finques Can Cor, S.L., llicència d’obres majors per a la 
construcció de 18 habitatges i aparcaments al carrer Sant Jordi – Av. Generalitat i carrer 
Santa Anna de l’Aldea (Exp. 62/06), 14 habitatges i aparcaments al C/ Major – Av. 
Generalitat i C/ Sant Jordi de l’Aldea  (Exp. 63/06) i 6 habitatges unifamiliars en filera al 
C/ St. Jordi – Av. Generalitat i C/ Sta. Anna de l’Aldea (Exp. 65/06). 
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Consultats els arxius municipals, consten dipositades les garanties per les obres 
d’urbanització dels diferents expedients d’obra anteriorment relacionats. 
 
Vist que en data 2 de novembre de 2020, l’Arquitecte municipal, emet informe 
desfavorable sobre la devolució de la garantia per les obres d’urbanització, en tant que 
dites obres no estan executades ni s’ha aportat certificat final d’obra ni acta de recepció 
definitiva. 
 
De la mateixa manera, el Secretari Accidental emet informe desfavorable en data 2 de 
novembre de 2020. 
 
Tenint en compte l’article 41 del Text Refós de la Llei d’urbanisme pel qual s’admet que 
les obres d’edificació siguin simultànies a les obres d’urbanització o de reurbanització, 
si prèviament es presta la garantia i s’executen els elements de reurbanització que siguin 
determinats per reglament. 
 
Atès el que disposa l’article 40.1 del RPLU, la persona promotora de les obres 
d’edificació ha d’assegurar l’acabament simultani de les obres d’urbanització pendents 
d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, mitjançant 
la constitució d’una garantia a disposició de l’administració actuant per alguna de les 
formes admeses en la legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019, de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
PRIMER. Desestimar la petició de devolució de la garantia d’execució de les obres 
d’urbanització sol·licitades. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la interessada i donar trasllat del present acord als 
serveis municipals adients als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.15.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSADA: M. C. LL. G. (NÚM. EXP .: 2020/909) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 1 d’octubre de 2020 amb 
Registre d'entrada núm. 2020/3265: 
 

EXP NOM I 
COGNOMS SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 

LIQUIDACIÓ 

2020/909 M. C. LL. G. Pol. 8 – Parc. 202 
(43184A008002020000ZI) 

Obra 
menor 85,44 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
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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 2 
de novembre 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 M. C. LL. G. llicència urbanística per la col·locació d’una porta 
abatible a l’entrada de la finca i formigonar l’accés a la mateixa, ubicada al Polígon 8 – 
Parcel·la 202 (Ref. Cadastral: 43184A008002020000ZI) 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. 
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. 
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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 85,44 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8)  1.780,00 x 3,60  64,08 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 1.780,00 x 1,20  21,36 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

85,44 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
− Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà de 

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

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

− No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit. 
− No es podran realitzar obres de consolidació ni d’augment de volum a l’habitatge. 
− Només s’ autoritza col·locació de la porta abatible a l’entrada de la finca i formigonar 

la entrada, en cap cas la porta podrà envair amb el seu sentit d’ abatiment el camí 
municipal. 

− Al estar emplaçada la porta en el sòl no urbanitzable deltaic, es considera una tanca 
i d’ acord amb l’ Article 144 bis de les NSCP  les tanques metàl·liques, marges de 
pedra seca, murs de formigó, parets, o altres elements divisoris de la finca, 
respectaran les distàncies següents en relació amb els camins municipals: 

o En zona de regadiu o arrossar: 3 m de l’eix del camí. 
− L’ autorització s’ entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.   
− Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el certificat 

o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació d’aquest 
document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents 
d’acord amb la normativa vigent. 

− 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. 
 

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 
 
2.1.16.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSAT: R. T. F. (NÚM. EXP.: 20 20/923) 
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 7 d’octubre de 2020 amb 
Registre d'entrada núm. 2020/3363: 
 

EXP NOM I 
COGNOMS SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 

LIQUIDACIÓ 

2020/923 R. T. F. Raval de Llet, XX 
(001101300CF01C0001HL) 

Obra 
menor 103,68 € 

 
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 2 
de novembre 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 R. T. F. llicència urbanística per al tancament perimetral de la 
finca ubicada a la Raval de Llet, XX (Ref. Cadastral: 001101300CF01C0001HL) 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. 
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 
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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 103,68 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8)  2.160,00 x 3,60  77,76 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 2.160,00 x 1,20  25,92 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

103,68 € 

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

− Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà 
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de 
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

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

− No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit. 
− La tanca perimetral s’ ajustarà regulació específica de les tanques esmentada 

anteriorment a l’ Article 144 bis.  
− L’ autorització s’ entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.   
− Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 

certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació 
d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin 
procedents d’acord amb la normativa vigent. 

− 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.  

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.17.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSAT: J. LL. G. (NÚM. EXP.: 2 020/908) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 1 d’octubre de 2020 amb 
Registre d'entrada núm. 2020/3264: 
 

EXP NOM I 
COGNOMS SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 

LIQUIDACIÓ 

2020/908 J. LL. G. Carrer Major, XX 
(8431817BF9183A0001LM) 

Obra 
menor 44,08 € 

 
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 2 
de novembre 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 J. LL. G. llicència urbanística per a la reparació del balcó en mal 
estat de l’habitatge ubicat al carrer Major, XX (Ref. Cadastral: 
8431817BF9183A0001LM) 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. 
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. 
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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 44,08 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 780,00 x 3,60 28,08 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 780,00 x 1,20  9,36 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL  44,08 € 

 
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. 

• 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. 

• 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. 

  
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.18.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSADA: COMUNITAT DE PROPIETAR IS ESTACIÓ, 32 
(NÚM. EXP.: 2020/966) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 14 d’octubre de 2020 amb 
Registre d'entrada núm. 2020/3431: 
 

EXP NOM I COGNOMS SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/966 
Comunitat de 

propietaris Estació, 
32 

Carrer Estació, 
32 

(9639109BF9193H) 
Obra menor 24,64 € 

 
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 3 
de novembre 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 la Comunitat de propietaris Estació, 32 llicència urbanística per a 
la reparació de 3 plaques d’onduline i reparació de fissures d’un balcó de la façana 
principal, al carrer Estació, 32 (Ref. Cad.: 9639109BF9193H) 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 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 24,64 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8)  240,00 x 3,60  8,64 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 240,00 x 1,20  2,88 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

24,64 € 

 
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. 

• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta llicència 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. 

• 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 
 
2.1.19.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS. INTERESSADA: M. B. G. (NÚM. EXP. 20 20/799) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 14 d’agost de 2020 amb 
Registre general d’entrada núm. 2020/2792: 
 

EXP NOM I 
COGNOM SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/799 M. B. G. 
Raval de Sant Ramon, 

XXX 
(8740206BF9184S0001ZR) 

Major 1.526,14 € 

 
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 3 de novembre 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 M. B. G. la llicència d’obres majors per realitzar canvi de coberta i 
adequació de l’habitatge existent a la Raval de Sant Ramon, XXX d’aquest municipi 
(Ref. Cadastral 8740206BF9184S0001ZR) 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 
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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 1.526,14 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 31.794,64 x 3,60 % 1.144,61 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 31.794,64 x 1,20 % 381,53 €  

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

 310,00 € 

TOTAL  1.526,14 € 

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

1- Previ l’inici de les obres deurà aportar Projecte d’execució i Full de assumeix de 
direcció d’obra, visat pel respectiu col·legi professional. 

2- Caldrà també aportar el full de designació de Coordinador de Seguretat en fase 
d’ execució d’ obra. 

3- Cal, previ a l’inici de les obres fer efectiva la cessió dels vials afectats. 
4- I, el compromís per part de la propietat, que es farà càrrec de retirar i col·locar la 

tanca a l’alineació que marca el planejament, quan li sigui requerit. 
5- 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.  

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

7- 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. 

8- 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. 

9- 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. 

10- 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 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD D’ADQUISICIÓ DE MAQUINÀRIA  TÈCNICA A 
TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE MAQUIN ÀRIA TÈCNICA 
I ELEMENTS DE TRANSPORT I DE SERVEIS DE MANTENIMENT  (EXP. 2018.04). 
NÚM. EXP.: 2020/1011. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Esportiva: 
 
“ANTECEDENTS 
 
1.- L’Ajuntament  de L’Aldea, en data 8 de març de 2017, va aprovar l’adhesió al sistema 
d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM 
conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït. 
 
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL 
de data 4 de desembre de 2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va acordar 
adjudicar l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport 
i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per la 
Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 23 de juliol de 2020, d’acord 
amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, 
seguidament, es relacionen: 
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1. AEBI SCHMIDT IBERICA SA – Lot 1. 
2. DULECENTRE SA – Lot 2. 
3. KRÜGER TECHNOLOGY SL – Lots 5, 6, 7 i 33. 
4. GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA – Lot 8. 
5. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL – Lots 10, 15, 17, 19 i 22. 
6. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA – Lot 11. 
7. ROMACAR ABS SL – Lot 13.  
8. BILBOTRUCK, SL – Lot 20. 
9. CLEM ECOLOGIC SL – Lots 21, 24 i 27. 
10. JMV SATYMAN SL – Lots 23, 25, 26 i 28. 
11. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, SA – Lots 29, 30, 31, 34, 
35, 37, 39, 40, 41 i 42. 
12. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA – Lots 44, 47,i 48. 
13. ALD AUTOMOTIVE SAU – Lots 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 57. 
14. CRONORENT SL – Lots 56, 58, 60 i 62. 
15. TRANSTEL SA – Lot 61. 
 
3.- En data 7 de setembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de 
l’Acord marc de maquinària tècnica i elements de transport, licitat per part del CCDL. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 
UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la 
LCSP. 
 
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen 
per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta 
de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels 
ens locals. 
 
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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, 
i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el 
règim de funcionament i competències de les entitats locals. 
 
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. 
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A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.-  Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de L’Aldea a l’acord marc de 
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de 
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04) 
 
Segon.-  Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària  KRUGUER TECHNOLOGY 
SL del següent: 
 
- Lot 05, Fregadora de conductor acompanyant a bateries KFL50BBCTR. 
 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 2.592,60 € (IVA 
exclòs) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2020, a càrrec de 
l'aplicació pressupostària 920/62300. 
 
Quart.-  Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària KRUGUER 
TECHNOLOGY SL, al  CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’ACM 
(preferentment per e-notum al NIF G66436064 i correu electrònic 
centraldecompres@acm.cat ) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li 
els efectes de publicitat que siguin preceptius.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE LA G ARANTIA DE LES 
OBRES DE FORMACIÓ D’UN CARRIL BICI AL CAMÍ DE L’ERM ITA DE L’ALDEA – 
PRIMERA FASE. INTERESSADA: CONSTRUCCIONES 3G, S.A. (NÚM. EXP.: 
2020/517) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 6 de març de 2020, amb Registre General d’entrada 2020/910, la 
mercantil CONSTRUCCIONES 3G, S.A. sol·licita la devolució de la garantia definitiva 
de les obres de formació d’un carril bici al Camí de l’Ermita de L’Aldea – Primera Fase. 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 459 de 16 de novembre de 2017 va adjudicar 
a CONSTRUCCIONES 3G, S.A. contracte d’obres per a la formació d’un carril bici al 
Camí de l’Ermita de l’Aldea – Primera Fase. 
 
Vist que, d’acord amb el que determina el plec de clàusules administratives particulars 
que va regir la contractació de l’ obra de referència, el termini de garantia s’ha exhaurit. 
 
Vist que l’informe emès per l’Arquitecte municipal, de data 2 de novembre de 2020, és 
favorable a la devolució de la garantia. 
 
Vist que d’acord amb l’informe del Secretari-Interventor accidental, de data 2 de 
novembre de 2020, consta comptabilitzada una garantia de les obres formació d’un carril 
bici al Camí de l’Ermita de L’Aldea – Primera Fase, en data 15 de novembre de 2017, 
per import de 3.561,80€ a nom de CONSTRUCCIONES 3G, S.A., constituïda a través 
d’aval bancari. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019, de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
PRIMER.- Retornar a CONSTRUCCIONES 3G, S.A. l’aval bancari per un import total 
de 3.561,80 € en concepte de garantia de les obres de formació d’un carril bici al Camí 
de l’Ermita de L’Aldea – Primera Fase. 
 
SEGON.- 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 
 
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE ME NOR PER AL 
SUBMINISTRAMENT DE LES LLUMS DE NADAL. NÚM. EXP.: 2 020/1010. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament modalitat lloguer de les 
llums de Nadal. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil CIMCAT SERVEIS SL 
registrat en data 29 d’octubre de 2020 amb núm. RE 2020/3690. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
PRIMER. Executar el contracte de subministrament, vist que no s'han vulnerat les regles 
de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 34991000-0 
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 6.598 €, i 1.385,58 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
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- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 7.983,58 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 6.598 €, pressupost net, i 1.385,58 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació necessari en el 
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD APROVACIÓ D'UN CONTRATE ME NOR D'OBRES 
ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL PÀRQUING DE L’ESCOLA  21 D’ABRIL. 
NÚM. EXP.: 2020/1010. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar les obres d’arranjament i pavimentació del 
pàrquing de l’escola 21 d’abril. 
 
2. Atès el pressupost presentat per la mercantil PATRAN COSTA DORADA SOCIEDAD 
LIMITADA data 29 d’octubre de 2020 RE 3689 per un import de 9.506,39 € (IVA exclòs). 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics. 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
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Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte d’obres, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l’informe de necessitats. 
- Codi CPV: 45233222-1. 
- El responsable del contracte serà del Sr. José Caballé Estorach. 
- El termini es fixa en tres mesos a comptar des de la data de notificació del present 
acord. 
- El preu del contracte es fixa en 9.506,39 € més 1.996,34 € d’IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat dels treballs que desenvolupi i de les 
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 11.502,73 € IVA inclòs, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2020/1/1532/61905 del pressupost vigent, i, si escau, 
comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de 
la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució al Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE LIQUIDACIÓ DE TAXA 
D’ESCOMBRARIES I ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ (EXP. 2020 /1022). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 29 d’octubre de 2020 registre general d’entrada núm. 2020/3680 la mercantil 
Agrícola Catalana l’Aldea SCCP comunica a aquest Ajuntament que l’immoble ubicat al 
C/Sant Lluís, 1-3 amb referència cadastral 8530404BF9183B0001GO no és de la seva 
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propietat, concretament des del 2 de desembre de 2019 i presenta còpia de l’escriptura 
de propietat, acreditant que la mercantil no és la propietària. 
 
I en la mateixa sol·licitud demana la devolució del rebut d’escombraries corresponent a 
l’any 2020, que han pagat i que ascendeix a 75€. 
 
Fonaments de dret 
 
D'acord amb el què disposen els articles 133 i 142 de la Constitució, articles 106 de la 
Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003 pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, articles 15 a 
27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual s'aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 6/1993, de 15 de juny, 
reguladora dels residus, l'Ajuntament estableix la taxa pels serveis de recollida, 
tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans, que es regeix per 
l'Ordenança fiscal núm. 10. 
 
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 data 18 de juny.  
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.-  Estimar la documentació presentada per la mercantil Agrícola Catalana l’Aldea 
SCCP comunicant que l’immoble ubicat al C/Sant Lluís, 1-3 amb referència cadastral 
8530404BF9183B0001GO no és de la seva propietat, rebut amb número fix T1710. 
 
Segon.-  Procedir a la devolució del rebut d’escombraries de l’any 2020 que ascendeix 
75€, corresponent a l’immoble ubicat al C/Sant Lluís, 1-3 amb referència cadastral 
8530404BF9183B0001GO número fix T1710. 
 
Tercer.-  Donar de baixa per a propers padrons aquest rebut d’escombraries, atès que 
el propietari actual d’aquest immoble en qüestió és l’Ajuntament de l’Aldea i per tant, 
està exempt de pagament d’aquesta taxa. 
 
Quart.-  Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Cinquè.-  Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos 
Locals i als serveis municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.6.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA BAIXA D'UN R EBUT I NOVA 
LIQUIDACIÓ GUAL AL CARRER SANT MAGÍ 5-7 (S. M. A.).  NÚM. EXP.: 2020/633. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la liquidació amb clau de referència 43-184-100-2020-01-0000676-47 emesa per 
BASE Gestió d’Ingressos Locals, per la Taxa per les entrades de vehicles a través de 
les voreres i reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega 
de mercaderies. 
 
Atès que s’ha detectat un error en el període de liquidació. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.-  Donar de baixa la liquidació amb clau de referència 43-184-100-2020-01-
0000676-47 amb un import de 97,50€. 
 
Segon.- Emetre una nova liquidació pel període corresponent al primer semestre de 
2020 amb un import total de 48,75€.  
 
Tercer.-  Traslladar aquest acord a Base- Gestió d’Ingressos, als efectes oportuns. 
 
Quart.-  Notificar el present acord a l’interessat i al servei municipal encarregat de la 
confecció d’aquest padró.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.7.- 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. 2020/1023). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que s’ha detectat que l’immoble ubicat al C/Sant Ramon, 51 1A amb referència 
cadastral 9539911BF9193H0003HM tributa l’Impost Sobre Béns Immobles de 
naturalesa urbana, però en canvi no tributa per la Taxa per Recollida, Tractament i 
Eliminació d'Escombraries i Altres Residus Urbans.  
 
Aquest immoble és propietat del Sr. J. P. T. 
 
L’Ordenança Fiscal de la Taxa per Recollida, Tractament i Eliminació d'Escombraries i 
Altres Residus Urbans, pel caràcter higiènico-sanitari del servei, esmenta que és 
obligatòria l'aplicació de la taxa i cap persona física o jurídica quedarà exempta del seu 
pagament. Essent l'interessat subjecte passiu d'acord amb el que estableix l'art. 3 de 
l'Ordenança, en tant que és propietari de l'immoble. 
 
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. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Emetre una nova liquidació per a l’any 2020 nom de J. P. T., amb DNI ***** al 
C/Sant Ramon, 51 1A amb referència cadastral 9539911BF9193H0003HM, amb un 
import total de 60,00€. 
 
El domicili de l’interessat és Av. Catalunya, 292 de l’Aldea CP 43896. 
 
Segon . Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de J. P. T., amb DNI 
***1483** al C/Sant Ramon, XX 1A amb referència cadastral 9539911BF9193H0003HM. 
 
El domicili de l’interessat és Av. Catalunya, XXX de l’Aldea CP 43896. 
 
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 
 
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE  LA DE TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2020/1024). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcalde: 
 
“Vista la petició de data 2 de novembre de 2020 registre general d’entrada núm. 
2020/3717 presentada per la Sra. M. B. P., del concepte de Taxa per recollida, 
tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans que consta a nom 
d’Hereus de M. M. A., comunicant que aquest objecte tributari manté una titularitat 
errònia. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de M. B. P., amb DNI 
***3544** i domicili al Camí Bordà, X bis de l’Aldea (43896), del concepte taxa 
escombraries, núm. fix T2155 i amb clau de cobrament 43-184-100-2020-01-0001122, 
ja que la interessada ha acreditat que és la propietària d’aquest immoble. 
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Segon.  Traslladar aquest acord a la interessada i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
3. PROPOSTES URGENTS 
 
No hi ha proposta urgents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:40 hores d el dia 5 de novembre de 2020, 
de la qual, com a Secretari Accidental, estenc aque sta acta de 52 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  
 


