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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 23/20 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 3 DE 
DESEMBRE DE 2020. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  3 de desembre de 2020 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 3 de desembre 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 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo Ventura 
 
No assisteix: 
Sra. Irene Negre, l’Alcalde excusa la seva assistència. 
 
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 19 DE 
NOVEMBRE 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 19 de novembre de 
2020 que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada 
per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme  
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: H. M. E. M. (NÚM. EXP. 2020/10 04) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist que la Sra. H. M. E. M., en data 22 d’octubre de 2020, amb Registre General 
d’Entrada 2020/3619, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en el 
canvi de la instal·lació d’aigua i llum de l’immoble situat al carrer Església, XX de l’Aldea 
(Ref. Cad.: 9338502BF9193G0001QS). 
 
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 23 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. H. M. E. M., consistents en el canvi de la instal·lació d’aigua i llum 
de l’immoble situat al carrer Església, XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 9338502) i comunicar 
que per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de conformitat 
amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS  

                             
Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en canvi d’instal·lació d’ 

aigua i llum . 
Expedient:  2020/1004    
Sol·licitant:   H. M. E. M. 
R.G.E.: 2020/3619 
Emplaçament:  Carrer Església XX 
Ref. Cadastral:  9338502BF9193G0001QS 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte Tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 30 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. 
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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 Església XX, consistents en canvi d’instal·lació d’ aigua i llum , 
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 600,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 600,00 x 3,60 % 21,60 € 

TOTAL  21,60 € 
 
4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius 
 
Jordi Gas Forès 
Arquitecte Tècnic 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 21,60 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 600,00 x 3,60 % 21,60 € 

TOTAL  21,60 € 
 
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 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: D. F. S. (NÚM. EXP. 2020/1032) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. D. F. S., en data 26 d’octubre de 2020, amb Registre General d’Entrada 
2020/3649, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la pavimentació 
parcial (50 m2 de superfície) de l’interior de l’immoble situat al carrer Lligallo de Carvallo, 
XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 9532418BF9193S0001XF). 
 
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 24 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. 
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Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada pel Sr. D. F. S., consistents en la pavimentació parcial (50 m2 de superfície) 
de l’interior de l’immoble situat al carrer Lligallo de Carvallo, XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 
9532418BF9193S0001XF) i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha 
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS                               
Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres de pavimentació parcial interior 

habitatge (superfície de 50 m2) . 
Expedient:  2020/1032    
Sol·licitant:   D. F. S. 
R.G.E.: 2020/3649 
Emplaçament:  Carrer Lligallo Carvallo, XX 
Ref. Cadastral:  9532418BF9193S0001XF  
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 6 de novembre 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 cases familiars  Clau 3 , d’acord amb  la 
Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament per modificar 
distàncies a veïns i a fons de parcel.la clau 3 i clau 4, de L'Aldea. Expedient: 2017 
/ 062983 / E . Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 

 
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 Lligallo Carvallo, XX consistents en pavimentació parcial interior 
habitatge, 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. 
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• 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 1.100 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.100 x 3,60 % 39,60 € 

TOTAL  39,60 € 
 
4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 

 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
 
Jordi Gas Forès 
Arquitecte Tècnic 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 39,60 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.100,00 x 3,60 % 39,60 € 

TOTAL  39.60 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
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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  MODIFICACIÓ NO S UBSTANCIAL D’UNA 
LLICÈNCIA D’OBRES. INTERESSADA: ELÉCTRICA DEL EBRO,  S.A. (NÚM. EXP.: 
2020/333) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 28 d’octubre de 2020 amb 
Registre d'entrada núm. 2020/3675: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/333 ELÉCTRICA DEL 
EBRO, S.A. 

Partida Ravanals, 
Pol.7 – Parcel·les 97 i 

9001 
(43184A007000970000ZX) 

Obra 
menor 

3.272,31 € 
(Pendent: 

2.454,24 €) 

 
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. 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 13 d’agost de 2020, es va 
concedir llicència d’obres a la mercantil Eléctrica del Ebro, S.A. per a l’estesa de 
conductor subterrani de mt 25kv des d'empalmaments a realitzar en conductor 
subterrani entre el CT Ebro 025 i el CT Ebro 027 fins al nou CT Ebro 319 "Ravanals 2" i 
desmuntatge del CTI Ebro 002 "Ravanals". Reconfiguració de la xarxa aèria subterrània 
del CTI EBRO002 “RAVANALS” per substitució del mateix per un nou centre de 
transformació EBRO 319 “RAVANALS 2”, ubicat al Pol.7 – Parcel·les 97, 95, 9005 i 9001 
(Partida Ravanals) (Ref. Cadastral: 43184A007000970000ZX) d’aquest municipi. 
 
Vist que en data 28 d’octubre de 2020, la interessada ha presentat sol·licitud per a la 
modificació de la llicència d’obres esmentada. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte municipal de data 30 de novembre de 2020, segons el qual 
d’acord amb l’article 35 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es tracta d’una modificació no 
substancial de la llicència inicial. 
 
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. 
 
Consultats els serveis municipals oportuns, s’ha constatat que la mercantil Eléctrica del 
Ebro, S.A. ha procedit al pagament de la quota referent a la Taxa de la llicència 
urbanística, restant pendent l’ingrés de la quota relativa a l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres. 
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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. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a l’Eléctrica del Ebro, S.A. la modificació de la llicència urbanística 
per a l’estesa de conductor subterrani de mt 25kv des d'empalmaments a realitzar en 
conductor subterrani entre el CT Ebro 025 i el CT Ebro 027 fins al nou CT Ebro 319 
"Ravanals 2" i desmuntatge del CTI Ebro 002 "Ravanals". Reconfiguració de la xarxa 
aèria subterrània del CTI EBRO002 “RAVANALS” per substitució del mateix per un nou 
centre de transformació EBRO 319 “RAVANALS 2”, ubicat al Pol.7 – Parcel·les 97 i 9001 
(Partida Ravanals) (Ref. Cadastral: 43184A007000970000ZX) 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 3.272,32 € 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)  68.173,28 x 3,60  2.454,24 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 68.173,28 x 1,20  818,08 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

3.272,32 € 

 
Havent procedit al pagament amb anterioritat de la taxa per a la Llicència 
Urbanística, restant pendent el pagament de la quot a relativa a l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 

• Requerirà aportar el full d’ assumeix de direcció d’ execució d’ obra per tècnic 
competent. 

• Requerirà aportar la designació d’ un tècnic CSS en fase d’ execució . 
• 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. 

• 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. 

• Les obres no comportaran un augment del valor ni el cas d’expropiació ni el 
cas de reparcel·lació. 

• 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 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSAT: G. P. M. (NÚM. EXP.: 20 20/1075) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 2 de novembre de 2020 
amb Registre d'entrada núm. 2020/3710: 
 

EXP NOM I 
COGNOMS SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 

LIQUIDACIÓ 

2020/1075 G. P. M. C/ General Prim, XXX 
(43184A009001750000ZR) 

Obra 
menor 26,81 € 

 
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 30 
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 G. P. M. llicència urbanística per a la construcció d’una tanca 
perimetral tipus Rivisa a la finca rústega ubicada al c/ General Prim, XXX (Ref. 
Cadastral: 43184A009001750000ZR) 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 26,81 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8)  300,20 x 3,60  10,81 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 300,20 x 1,20  3,60 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

26,81 € 

 
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.   
− L’alçada màxima serà de 2 metres, inclòs el fonament en el cas de la tanca Rivisa 

amb un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud, per tal de millorar 
la integració amb l’entorn. 

− Aquests elements divisoris de la finca, respectaran la distància en zona de secà 
o garriga: 2,5 m de l’eix del camí. 

− 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 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 
 
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSAT: J. C. P. (NÚM. EXP.: 20 20/1053) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 28 d’octubre de 2020 amb 
Registre d'entrada núm. 2020/3672: 
 

EXP NOM I 
COGNOMS SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 

LIQUIDACIÓ 

2020/1053 J. C. P. Av/ Generalitat, XXX 
(8632201BF9183D0001TR) 

Obra 
menor 39,11 € 

 
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 
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. C. P. llicència urbanística per a la reparació de socolada de 
façana de l’immoble ubicat a l’Avinguda Generalitat, XXX (Ref. Cadastral: 
8632201BF9183D0001TR) d’aquest municipi, amb estricta subjecció a les condicions 
que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
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Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dona 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 39,11 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

 642,00 x 3,60  23,11 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 642,00 x 1,20  7,70 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL  39,11 € 
 
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.  

− Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació 
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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 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSAT: M. A. R. (NÚM. EXP.: 20 20/715) 
 
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 d'entrada núm. 2020/2788: 
 

EXP NOM I 
COGNOMS SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 

LIQUIDACIÓ 

2020/715 M. A. R. Pol. X – Parc. XX 
(43184A003000960001XM) 

Obra 
menor 268,41 € 

 
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 1 
de desembre de 2020, havent complit amb el requeriment de documentació enviat per 
aquest Ajuntament en data 15 d’octubre de 2020 (R.G.S. 2020/2365), 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. A. R. llicència urbanística per a la col·locació d’una instal·lació 
fotovoltaica de menys de 15kW de la finca ubicada a la Partida Mas Roig, Pol. X – Parc. 
XX (Ref. Cadastral: 43184A003000960001XM) d’aquest municipi, amb estricta 
subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  15 

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 268,41 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 5.592,00 x 3,60 201,31 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 5.592,00 x 1,20 67,10 € 

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

268,41 € 

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

1- L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat 
i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  
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2- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

3- Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 

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

5- Els terminis per l’execució de les obres, a efectes de la vigència o extinció per 
caducitat de la llicència corresponent, seran d’un any per començar-les i tres 
anys per acabar-les. En el ambdós supòsits els terminis s’han de comptar des 
de la data de notificació al peticionari de l’atorgament de la llicència. 
S’estableix la possibilitat d’una pròrroga d’ambdós terminis (de començament i 
acabament de les obres), per la meitat de la seva durada respectivament, 
sempre amb la prèvia petició per part del sol·licitant de la llicència abans dels 
venciments del terminis assenyalats. 

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA P RÒRROGA DE 
LLICÈNCIA D’OBRES. INTERESSAT: J. M. B. B. (NÚM. EX P.: 2020/1160) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 22 d’octubre de 2012, es va notificar a l’interessat l’ atorgament de la 
llicència d’obres mitjançant acord de la Junta de Govern Local de la Corporació  de data 
15 d’octubre de 2012 (Núm. Exp.: 111/2012). 
 
Vist que en el seu paràgraf tercer de la llicència, s’establia els terminis d’ 1 any per a 
començar les obres i de 3 anys per a acabar-les. Havent transcorregut aquest termini, 
no hi consta a l’ expedient que l’Ajuntament hagi declarat d’ ofici la caducitat de la 
llicència, prèvia audiència de la persona interessada. 
 
En data 2 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada 2020/4138, el Sr. J. M. 
B. B., va sol·licitar pròrroga de la llicència d’obres esmentada. 
 
Vist que en data 2 de desembre de 2020, l’Arquitecte Municipal, emet informe favorable 
al respecte. 
 
Vist l’informe del Secretari Accidental en relació a la legislació aplicable, informant 
favorablement sobre el compliment dels requisits necessaris per a l’atorgament de la 
pròrroga de la llicència d’obres en base a l’esmentat informe tècnic. 
 
Vista la Disposició transitòria segona de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació 
del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
estableix la possibilitat de pròrroga de les llicències atorgades d’acord amb la normativa 
tècnica anterior en matèria d’edificació i d’habitatge. 
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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 dels següents, ACORDS: 
 
PRIMER. Concedir la pròrroga de la llicència d’obres relativa a l’expedient 111/2012, a 
nom del Sr. J. M. B. B. 
 
SEGON. Informar-los que, d’acord la Disposició transitòria segona de la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, estableix la possibilitat de pròrroga de les llicències 
atorgades d’acord amb la normativa tècnica anterior en matèria d’edificació i d’habitatge, 
el termini màxim de pròrroga de les llicències d'obres a les quals fa referència l'apartat 
1 és el 31 de desembre de 2022. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DEL  CALENDARI 
FISCAL PER A L’EXERCICI 2021 (EXP. 2020/1125). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que l’Ajuntament de l’Aldea té delegat a BASE Gestió d’Ingressos de la Diputació 
de Tarragona, la gestió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre Béns 
Immobles, l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica, així com la recaptació de 
determinades taxes municipals. 
 
Vist que per part de BASE Gestió d’Ingressos s’ha proposat un calendari fiscal per a 
l’exercici 2021 respecte els tributs indicats anteriorment, que són de venciment periòdic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències conferides per l’Alcalde mitjançant el Decret 2019/216 de 
data 18 de juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’ACORD següent: 
 
Primer.-  Aprovar el següent calendari fiscal per a l’exercici 2021: 
 
600 - IMP.VEHICLES TRAC. ME Anual 1   31/03/2021 - 31/05/2021  
 
500 - IBI URBANA Anual Fraccionat 1    30/04/2021 – 30/06/2021 
 
501 - IBI RÚSTICA Anual 1      30/06/2021 – 31/08/2021  
 
010 - IAE Anual 1       30/07/2021 - 30/09/2021 
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100 - TAXES-PREUS PÚBLICS Anual 1    30/07/2021 - 30/09/2021 
 
503 - BI CARACT ESPECIALS Anual 1    30/07/2021 - 30/09/2021 
 
840 - CONSERV. CEMENTIRI Anual 1    30/07/2021 - 30/09/2021 

 
500 - IBI URBANA Anual Fraccionat 2    27/08/2021 - 29/10/2021 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a BASE Gestió d’Ingressos i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 

 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.2.-PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ D’UN  CONVENI ENTRE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MIT JANÇANT EL 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L'AJUNTAMENT DE L’ALDEA PE R A LA CREACIÓ 
DE L’ESCOLA DE MÚSICA, DE TITULARITAT MUNICIPAL.NÚM . EXP.: 2020/831. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que l'Ajuntament de l’Aldea va sol·licitar al Departament d’Educació, de la 
Generalitat de Catalunya la creació de l’escola de música, de titularitat municipal, 
ubicada a l’Avinguda de Catalunya, número 114-116 de l’Aldea. 
 
Vista la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació estableix a l’article 48.3 que es 
poden cursar estudis de música o dansa que no condueixin a l’obtenció de títols amb 
validesa acadèmica o professional en escoles específiques amb organització i 
estructura diferents i sense cap limitació d’edat. Aquestes escoles les han de regular les 
administracions educatives. 
 
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix a l’article 86.1 que les administracions públiques 
poden subscriure acords, pactes, convenis, sempre que no siguin contraris a 
l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per 
objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat amb l’abast, els efectes i el règim 
jurídic específic que, si s’escau, prevegi la disposició que ho reguli, i aquests actes 
poden tenir la consideració de finalitzadors dels procediments administratius. 
 
Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya manifesta que la 
distribució d'espais i d'instal·lacions dels esmentats locals compleixen els requisits 
mínims establerts pel Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles 
de música i de dansa. 
 
Atès que mitjançant registre general d’entrada núm. 2020/3998 de data 19 de novembre 
de 2020, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha donat trasllat a 
l’Ajuntament de l’Aldea del conveni per a la creació de l’Escola de Música de titularitat 
municipal. 
 
Pels motius manifestats, i d’acord amb l’establert a la normativa següent: 
 
· El Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de 
dansa. 
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· La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 
· Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’ACORD següent: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni a signar entre l’Ajuntament de l’Aldea i el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la denominació d’Escola de Música 
Municipal de l’Aldea, titularitat de l’Ajuntament de l’Aldea, amb codi de centre núm. 
43013178 ubicada a l’Avinguda de Catalunya,114-116 en les termes que consten a 
l’expedient. 
 
Segon. Facultar a l’Alcalde, Sr. Xavier Royo i Franch, per a la signatura de dit conveni. 
 
Tercer.  Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per al seu coneixement i efectes adients. 
 
Quart.  Publicar el present conveni al porta de la transparència de la pàgina web 
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DE LES DAD ES OBRANTS AL 
PADRÓ PEL SERVEI DE  PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENT IRIS LOCALS, 
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER 
LOCAL (EXP. 2020/1128).  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició de data 18 de novembre de 2020, amb registre general d’entrada núm.  
2020/3982, presentada per la Sra. J. B. G., aportant la documentació de l’acceptació 
d’herència de data 16 de novembre de 2017 formalitzada davant el notari Iván Castejón 
Fernandez-Trujillo del difunt pare de la sol·licitant, el Sr. J. B. C., on acredita que ella és 
l’hereva de dos nínxols ubicats al cementiri de l’Aldea, concretament el nínxol XX pis 2n 
secció Verge de l’Aldea i el nínxol XXX pis 3r secció 8a. 
 
La interessada sol·licita que es redactin els títols a nom d’ella, d’acord amb la 
documentació aportada de l’acceptació d’herència, que acredita que és la propietària. 
 
D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
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A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Concedir a la Sra. J. B. G. el canvi de titularitat de la concessió d'ús funerari 
dels nínxols nínxol 95 pis 2n secció Verge de l’Aldea i el nínxol XXX pis 3r secció 8a. 
 
Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons, a nom de la Sra. J. B. G. 
amb domicili a la Raval de Fesol, XX de l’Aldea CP 43896. 
 
Tercer.  Requerir el pagament de la taxa prevista en l'Ordenança fiscal núm. 12 
reguladora de la taxa per prestació de serveis en el cementiri municipal en el seu article 
6.1 Quota tributària – nínxol XX pis 2n secció Verge de l’Aldea import 105,60€ i el nínxol 
XXX pis 3r secció 8a import 68,88 €. 
 
Quart. Donar trasllat del present a la interessada i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA SEGONA C ERTIFICACIÓ 
CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORA I ARRANJAMENT D E TOTA 
L’ESPLANADA DE L’ANTIGA VIA DE TREN, ENTRE ELS TRAM S QUE CONFRONTEN 
ELS CARRERS ESTACIÓ, LLIGALLO DE CARVALLO, DE L’EBR E I CAMÍ 
MUNICIPAL. (NÚM. EXP.: 2020/603)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que en data 16 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament 
el projecte d’obres per a realitzar una “millora i arranjament de tota l’esplanada de 
l’antiga via de tren, entre els trams que confronten els carrers Estació, Lligallo de 
Carvallo, de L’Ebre i camí municipal”, amb un pressupost base de licitació de 223.270,29 
€ (184.520,90 € i 38.749,39 € d’IVA) 
 
Vist que en data 3 de setembre de 2020, mitjançant acord de la Junta de Govern Local 
d’aquesta Corporació es van adjudicar l’execució de les obres previstes al projecte 
abans esmentat a l’empresa OBRES VENTI I SOL, S.L. per un import de 204.792,50 € 
(169.250,00 € i 35.542,50 € d’IVA), mitjançant procediment obert, amb criteris de 
valoració de caràcter automàtic. 
 
Vist que en data 19 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar la 
primera certificació per un import de 17.269,75 € (IVA inclòs). 
 
Vist que en data 30 de novembre de 2020, l’empresa OBRES VENTI I SOL, S.L. 
mitjançant R.G.E. 2020/4110 ha aportat la segona certificació, amb un import de 
64.719,83 (IVA inclòs), signada pel tècnic director de l’obra, degudament nomenat 
mitjançant Decret d’Alcaldia. 
 
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. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  21 

PRIMER.- Aprovar la segona certificació d’obra presentada per la mercantil OBRES 
VENTI I SOL, S.L., en relació a l’obra de millora i arranjament de tota l’esplanada de 
l’antiga via de tren, entre els trams que confronten els carrers Estació, Lligallo de 
Carvallo, de L’Ebre i camí municipal a aprovada per la Junta de Govern Local de data 
16 de juliol de 2020. 
 
SEGON.- Donar trasllat de l’acord a la part interessada i als serveis municipals adients 
als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D ’URBANITZACIÓ AV/ 
CATALUNYA – TRAM 1, ENTRE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT I EL BARRANC 
DELS PIXADORS (NÚM. EXP.: 2020/1139)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atesa la voluntat de l’Ajuntament de l’Aldea de millorar, tant per a vianants com per a 
l’ordenació viària en el tram de l’Avinguda Catalunya (antiga N-340) comprès entre la 
plaça de l’Ajuntament i el Barranc dels Pixadors, així com adequar aquest tram de 
carretera a l’ús urbà, la mobilitat sostenible i reposar els serveis urbans que estiguin 
deteriorats. 
 
Per poder procedir a la contractació d’aquestes obres, l’Enginyer de camins, canals i 
ports, Sr. Ramon Carles Bertomeu i l’Enginyera tècnica d’Obres Públiques, Sra. Cristina 
Cruz Segovia, han redactat el projecte d’obres, tenint en compte el previst a l’art. 233.2 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic amb relació amb 
l’art. 126 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel RD 1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
Vist que en data 30 de novembre de 2020 s’emet informe de secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir i informe favorable del Tècnic municipal 
sobre la viabilitat de les obres. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2020/216 de 18 de juny 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents ACORDS, 
 
Primer.  Aprovar inicialment el projecte d’urbanització Av/ Catalunya – tram 1, entre la 
Plaça de l’Ajuntament i el Barranc dels Pixadors, el qual preveu un pressupost 
d’execució d’obres de 293.088,82 €, el qual inclou el 13% de despeses generals i el 6% 
de benefici industrial, IVA exclòs, en els termes que consta incorporat a l’expedient. 
 
Segon.  Sotmetre dit projecte, a informació pública pel període de 30 dies hàbils 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el portal de transparència de 
l’Ajuntament i en l’e-tauler. 
 
Tercer.  Facultar al Sr. Alcalde perquè dugui a terme quantes actuacions siguin precises 
per la tramitació i execució del present acord.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
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2.2.6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D ’URBANITZACIÓ AV/ 
CATALUNYA – TRAM 2, ENTRE EL BARRANC DELS PIXADORS I EL CARRER 
NARCÍS MONTURIOL (NÚM. EXP.: 2020/1140)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atesa la voluntat de l’Ajuntament de l’Aldea de millorar, tant per a vianants com per a 
l’ordenació viària en el tram de l’Avinguda Catalunya (antiga N-340) comprès entre el 
Barranc dels Pixadors i el carrer Narcís Monturiol, així com adequar aquest tram de 
carretera a l’ús urbà, la mobilitat sostenible i reposar els serveis urbans que estiguin 
deteriorats. 
 
Per poder procedir a la contractació d’aquestes obres, l’Enginyer de camins, canals i 
ports, Sr. Ramon Carles Bertomeu i l’Enginyera tècnica d’Obres Públiques, Sra. Cristina 
Cruz Segovia, han redactat el projecte d’obres, tenint en compte el previst a l’art. 233.2 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic amb relació amb 
l’art. 126 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel RD 1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
Vist que en data 30 de novembre de 2020 s’emet informe de secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir i informe favorable del Tècnic municipal 
sobre la viabilitat de les obres. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2020/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents ACORDS, 
 
Primer.  Aprovar inicialment el projecte d’urbanització Av/ Catalunya – tram 2, entre el 
Barranc dels Pixadors i el carrer Narcís Monturiol, el qual preveu un pressupost 
d’execució d’obres de 275.431,25 €, el qual inclou el 13% de despeses generals i el 6% 
de benefici industrial, IVA exclòs, en els termes que consta incorporat a l’expedient. 
 
Segon.  Sotmetre dit projecte, a informació pública pel període de 30 dies hàbils 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el portal de transparència de 
l’Ajuntament i en l’e-tauler. 
 
Tercer.  Facultar al Sr. Alcalde perquè dugui a terme quantes actuacions siguin precises 
per la tramitació i execució del present acord.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ D’UNA ME MÒRIA RELATIVA 
A ACTUACIONS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ A LA LLER A DEL BARRANC 
DELS PIXADORS, AL TERME MUNICIPAL DE L’ALDEA (NÚM. EXP. 2020/1142) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“A l’empara d’allò previst al del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de data 13 de juny, l’Arquitecte Tècnic 
municipal ha redactat una memòria tècnica valorada per a l’actuació de manteniment i 
conservació a la llera del Barranc dels Pixadors de L’Aldea, amb un pressupost base de 
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licitació de 16.762,91 € (IVA inclòs), amb el següent desglossament: 13.853,64 € i 
2.909,27 € d’IVA. 
 
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i 
valorar les obres i treballs que han de ser objecte de contractació d’acord amb el que 
disposa l’article 233.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
Primer.  Aprovar la memòria tècnica valorada per a l’actuació de manteniment i 
conservació a la llera del Barranc dels Pixadors de L’Aldea, amb un pressupost base de 
licitació de 16.762,91 € (IVA inclòs), en els termes que consta incorporada a l’expedient. 
 
Segon.  Publicar a la seu electrònica i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per al seu 
coneixement general, i traslladar el present acord als serveis municipals adients als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DE LES DAD ES OBRANTS AL 
PADRÓ PEL SERVEI DE  PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENT IRIS LOCALS, 
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER 
LOCAL (EXP. 2020/1151).  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud i documentació presentada pels senyors J. B. G. i R. B. G., de data 5 
de novembre de 2020 registre general d’entrada núm. 2020/3803, en qualitat d’hereus 
del nínxol XX 2n pis secció 1ª, mitjançant la qual comuniquen la donació d’aquest nínxol 
a la Sra. M. R. R. I.  
 
Vista la sol·licitud presentada per la senyora M. R. R. I., de data 5 de novembre de 2020 
registre general d’entrada núm. 2020/3804, on accepta la cessió d’aquest nínxol. 
 
D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Concedir a la senyora M. R. R. I. el títol de propietat  del nínxol XX 2n pis secció 
1ª, mitjançant la donació d’aquest nínxol. 
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Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons, a nom de la Sra. M. R. R. I. 
amb domicili al C/Prats, XX de l’Aldea CP 43896. 
 
Tercer.  Inscriure el títol que acredita la concessió en el Llibre Registre del cementiri. 
 
Quart. Requerir el pagament de la taxa prevista en l'Ordenança fiscal núm. 12 
reguladora de la taxa per prestació de serveis en el cementiri municipal en el seu article 
6.1 Quota tributària – nínxol XX 2n pis secció 1ª import 105,60 €. 
 
Cinquè. Donar trasllat del present a la interessada i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.9.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DE LES DAD ES OBRANTS AL 
PADRÓ PEL SERVEI DE  PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENT IRIS LOCALS, 
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER 
LOCAL (EXP. 2020/1153).  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada per la senyora B. G. C., de data 26 de novembre de 2020 
registre general d’entrada núm. 2020/4070, en la qual renúncia al 50% de propietat del 
nínxol XX 1r pis secció 1a en favor del germà del seu pare difunt, el Sr. E. G. M. 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada pel senyor E. G. M., de data 26 de 
novembre de 2020 registre general d’entrada núm. 2020/4068, en qualitat d’hereu del 
nínxol XX 1r pis secció 1a, mitjançant la qual accepta la donació de la seva neboda B. 
G. M. i demana sigui redactat nou títol de propietat del nínxol esmentat a nom seu. 
 
D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Concedir al senyor E. G. M. el títol de propietat al seu nom del nínxol XX 2n pis 
secció 1ª. 
 
Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons, a nom del Sr. E. G. M. amb 
domicili al C/Raval de Fesol, XX de l’Aldea CP 43896. 
 
Tercer.  Inscriure el títol que acredita la concessió en el Llibre Registre del cementiri. 
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Quart.  Requerir el pagament de la taxa prevista en l'Ordenança fiscal núm. 12 
reguladora de la taxa per prestació de serveis en el cementiri municipal en el seu article 
6.1 Quota tributària – nínxol XX 1er pis secció 1ª import 78,96 €. 
 
Cinquè. Donar trasllat del present a la interessada i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.10.- PROPOSTA D’ACORD ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ D E LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2020/1158). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició de data 30 de novembre de 2020 registre general d’entrada núm. 
2020/4113 presentada per la Sra. J. S. G., comunicant la compra de l’immoble ubicat a 
l’Avinguda Catalunya, XXX referència cadastral 9437702BF9193E0001LJ. 
 
Atès que aporta el títol de propietat on acredita que és la propietària d’aquest immoble, 
la interessada sol·licita que els objectes tributaris vinculats a aquest immoble es posin 
al seu nom. 
 
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 J. S. G., amb DNI 
***5003** i domicili a l’Avinguda Catalunya, XXX de l’Aldea (43896), del concepte Taxa 
per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans amb número 
fix T851, ja que la interessada ha acreditat que és la propietària d’aquest immoble. 
 
Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de J. S. G., amb DNI 
***5003** i domicili a l’Avinguda Catalunya, XXX de l’Aldea (43896), del concepte 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 amb número fix T010006, 
ja que la interessada ha acreditat que és la propietària d’aquest immoble. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.11.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES DE TAXI PERESE NTADES PER 
SERSATRANS. NÚM. EXP.: 2020/1163.  
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Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Vista la sol.licitud que formula Sersatrans d’actualització de les tarifes del serveis 
d’autotaxi per a l’any 2021. 
 
Vist que d’acord al Decret 339/01, de 18 de desembre, la prestació del servei es troba 
inclòs en el supòsit previst per a l’aplicació de l’actualització de tarifes mitjançant el 
procediment simplificat. 
 
Ateses les actuals tarifes són les següents: 
 
T-2   4,83 €. 
T-1   3,59 €. 
Tarifa quilomètrica: 
T-2   1,10 €. 
T-1   0,92 €. 
Tarifa horària: 
T-2   18,20 €. 
T-1   16,96 €. 
Suplements   (T-1 i T-2) 
Recollida a domicili 2,00 €. 
Maletes i animals 1,60 €. 
 
T-1 (tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores.  
 
T-2 (tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores dissabtes i diumenges i dies 
festius. 
 
Atès que Sersatrans proposa mateixes tarifes per a l’any 2021. 
 
Atès que l’increment proposat no supera el percentatge autoritzat per la Comissió de 
Preus de Catalunya. 
 
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: 
 
1er.- Autoritzar l’actualització de les tarifes del servei d’autotaxi per l’any 2021, que seran 
les mateixes que les de l’any en curs. 
 
2n.- Donar trasllat del present acord a la comissió de preus de Catalunya. 
 
3r.- Comunicar l’acord a l’associació Sersatrans als efectes adients.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.12.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA 
DEFINITIVA PER L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE D’ASSISTÈNC IA I 
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ASSESSORAMENT COMPTABLE I ECONÒMICA FINANCERA DE L’ AJUNTAMENT 
DE L’ALDEA (NÚM. EXP.: 2020/1161) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 11 de març de 2016, per acord de Junta de Govern Local es va 
requerir a l’empresa Vidiella & Rosa AUDITORS SCR la constitució de la garantia 
definitiva en haver quedat classificada en primer lloc en el procediment de licitació del 
contracte d’assistència i assessorament comptable i econòmica financera de 
l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
En data 31 de maig de 2016, dita empresa va procedir a la constitució de la garantia 
definitiva per un import de 928,20 € equivalent al 5% de l’import de l’adjudicació 
mitjançant xec nominatiu, amb número d’assentament comptable 001800 i document 
comptable ABC2016003674. 
 
Vist que en data 16 de juny de 2016, la Junta de Govern local va adjudicar el contracte 
de referència a l’empresa Vidiella & Rosa AUDITORS SCR. 
 
Atès que en data 11 de juliol de 2016, es va procedir a la formalització del contracte 
d’assistència i assessorament comptable i econòmica financera de l’Ajuntament de 
l’Aldea amb l’empresa Vidiella & Rosa AUDITORS SCR. 
 
Atès que aquest contracte s’ha extingit com a conseqüència del seu compliment i, vist 
el que determina l’article 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord de 
data 27 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Procedir a la devolució de l’aval dipositat per la mercantil Vidiella & Rosa 
AUDITORS SCR en concepte de garantia definitiva del contracte d’assistència i 
assessorament comptable i econòmica financera de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la mercantil interessada. 
 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció d’aquest Ajuntament als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
3. PROPOSTES URGENTS 
 
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent per seguir amb l’execució de les 
obres que s’estan realitzant al Pol. 5 – Parc. 19, per això proposa aprovar la urgència 
d’aquest punt i incorporar-lo a l’ordre del dia de la sessió. 
 
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la 
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qual és la que seguidament es transcriu. 
 
3.1.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLI CÈNCIA D'OBRES 
MAJORS. INTERESSADA: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES,  S.L.U. (NÚM. EXP. 
2020/658) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 2 de juny de 2020 amb 
Registre general d’entrada núm. 2020/2639 i, havent donat compliment al requeriment 
de documentació efectuat per aquest Ajuntament, mitjançant l’aportació de 
documentació amb Registre general d’entrada 2020/3993: 
 

EXP NOM I 
COGNOM SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/658 
Edistribución 

Redes 
Digitales, S.L.U. 

Pol. 5 – Parc. 19 
(6000601BF9160S0001BB) 

Major 978,09 € 

 
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 s de desembre 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. la llicència d’obres majors 
per  a dur a terme les obres contingudes al Projecte d’execució de variant de línia aèria 
MT a 25 kV “BAIXEBRE2” al Pol. 5 – Parc. 19 (Ref. Cadastral 
6000601BF9160S0001BB) 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 
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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 978,09 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 18.558,09 x 3,60 % 668,09 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 18.558,09 x 1,20 % 222,69 € (*)  

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

 310,00 € 

TOTAL  978,09 € 

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

1- Previ l’inici de les obres deurà aportar 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- 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.  

4- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, 
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 
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5- 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. 

6- 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. 

7- 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. 

8- 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 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:45 hores d el dia 3 de desembre de 2020, 
de la qual, com a Secretari Accidental, estenc aque sta acta de 30 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  
 


