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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 24/2022. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 2 DE 
DESEMBRE DE 2022. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  2 de desembre de 2022 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 2 de desembre de 2022, 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, la Secretària 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 
 
Secretària Accidental 
Roser Noche Casanova 
 
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 18 DE 
NOVEMBRE DE 2022. 
 
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 18 de novembre de 
2022 que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada 
per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme  
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: E. M. T. (NÚM. EXP. 2022/1815) 
 
Vist que E. M. T. amb Registre General d’Entrada 2022/5241, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en instal·lació de nous mòduls de cuina, pintura de parets i 
canvi de plat de dutxa a l’immoble ubicat a l’Avinguda Generalitat, XX, 1r – 1a (Ref. Cad.: 
8330904BF9183A0047HA) d’aquest municipi. 
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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 en data 3 de novembre de 2022 pels serveis tècnics 
municipals, 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 E. M. T., consistents en instal·lació de nous mòduls de cuina, pintura de 
parets i canvi de plat de dutxa a l’immoble ubicat a l’Avinguda Generalitat, XX, 1r – 1a 
(Ref. Cad.: 8330904BF9183A0047HA) i comunicar que per part dels serveis tècnics 
municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES                               
 
Expedient:    2022/1815 
R.G.E.:  2022/5241 
Assumpte:   Reforma de cuina, pintura de parets i canvi de plat de dutxa. 
Sol·licitant:   E. M.  T. 
Emplaçament:  Av. Generalitat, XX 1r 1a 
Ref. Cadastral: 8330904BF9183A0047HA 
 
 
Núria Forcadell Garcia, Arquitecta Tècnica Municipal accidental a l’Ajuntament de 
l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig i vista la providència 
d’alcaldia de data 24 de novembre de 2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme es troben subjectes a una comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Instal·lació de nous mòduls  de cuina, pintura de parets i canvi de plat de dutxa. 
 
2 Documentació aportada 
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Model de comunicació prèvia d’obres i pressupost. 
 
3 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat,  
Zona Extensiva Clau 2A . 
 
4 Fonaments de dret 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. Disposició transitòria Quinzena. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística 
 

5 Conclusió  
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
 

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

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

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

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

5- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix 4.000,00 €. 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.000,00 € x 3,60 % 144,00 € 

TOTAL  144,00€ 
 
Núria Forcadell Garcia  
Arquitecta Tècnica Municipal acctal. ” 
 
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 144,00 € amb el 
següent desglossament: 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.000,00 € x 3,60 % 144,00 € 

TOTAL  144,00 € 
 
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. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: J. P .T. (NÚM. EXP. 2022/1816) 
 
Vist que J. P. T. amb Registre General d’Entrada 2022/5230, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en reforma de la cuina a l’immoble ubicat al carrer Roger de 
Flor, XX, Entresol – Esquerra (Ref. Cad.: 9940308BF9194B0001JU) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 3 de novembre de 2022 pels serveis tècnics 
municipals, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent 
normativa urbanística. 
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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 J. P. T., consistents en reforma de la cuina a l’immoble ubicat al carrer 
Roger de Flor, XX, Entresol – Esquerra (Ref. Cad.: 9940308BF9194B0001JU) i 
comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de 
conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES                               
 
Expedient:    2022/1816 
R.G.E.:  2022/5230 
Assumpte:   Reforma de cuina 
Sol·licitant:   J. P. T. 
Emplaçament:  Carrer Roger de Flor, XX Entresol-Esquerra 
Ref. Cadastral: 9940308BF9194B0001JU 
 
 
Núria Forcadell Garcia, Arquitecta Tècnica Municipal accidental a l’Ajuntament de 
l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig i vista la providència 
d’alcaldia de data 24 de novembre de 2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme es troben subjectes a una comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Reforma de cuina. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres. 
 
3 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  6 

límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat,  
Zona Extensiva Clau 2A . 
 
4 Fonaments de dret 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. Disposició transitòria Quinzena. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística 
 

5 Conclusió  
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
 

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

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

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

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

5- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix 1.500,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.500,00 € x 3,60 % 54,00 € 

TOTAL  54,00€ 
Núria Forcadell Garcia  
Arquitecta Tècnica Municipal acctal. ” 
 
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 
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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 54,00 € amb el següent 
desglossament: 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.500,00 € x 3,60 % 54,00 € 

TOTAL  54,00 € 
 
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 REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: F. J. B. C. (NÚM. EXP. 2022/175 1) 
 
Vist que F. J. B. C. amb Registre General d’Entrada 2022/4896, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en construcció de muret de bloc de formigó, d’un bloc 
d’alçada, dins de la seva parcel·la ubicada al carrer Raval de Fesol, XX (Ref. Cad.: 
8626304BF9182F0001ZT) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 30 de novembre de 2022 pels serveis tècnics 
municipals, 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 per F. J. B. C., consistents en construcció de muret de bloc de formigó, d’un 
bloc d’alçada, dins de la seva parcel·la ubicada al carrer Raval de Fesol, XX (Ref. Cad.: 
8626304BF9182F0001ZT) i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha 
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES                               
 
Expedient:    2022/1751 
R.G.E.:  2022/4896 
Assumpte:   Construcció de muret de bloc dins la parcel.la. 
Sol·licitant:   F. J. B. C. 
Emplaçament:  Carrer Raval de Fesol, XX 
Ref. Cadastral: 8626304BF9182F0001ZT 
 
 
Núria Forcadell Garcia, Arquitecta Tècnica Municipal accidental a l’Ajuntament de 
l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig i vista la providència 
d’alcaldia de data 17 de novembre de 2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme es troben subjectes a una comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Construcció de muret de bloc de formigó, d’un bloc d’alçada, dins de la seva parcel.la. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres i pressupost. 
 
3 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat,  
Zona Extensiva Clau 2A . 
 
4 Fonaments de dret 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. Disposició transitòria Quinzena. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística 
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5 Conclusió  
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
 

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

2- Tot i la construcció del mur es garantirà l’escorrentiu de l’aigua de pluja de les 
finques veïnes. 

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

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

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

6- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix 500,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

TOTAL  18,00 € 
 
Núria Forcadell Garcia  
Arquitecta Tècnica Municipal acctal.”   
 
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. 
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QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 18,00 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

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

TOTAL  18,00 € 
 
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. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA DE 
SEGREGACIÓ. INTERESSADA: C. C. G. (NÚM. EXP. 2022/1 822) 
 
Vista la documentació referent al projecte de segregació de vials i camí escolar redactat 
per l’arquitecte tècnic Francesc SANZ GARCIA, amb número de col·legiat 0089 del 
CAATEETE on es sol·licita llicència municipal de segregació per poder segregar finca 
matriu inscrita al Registre de la propietat TORTOSA 1 (Tomo: 3339, llibre 685, folio 103, 
finca 8398 de Tortosa , inscripció 11ª IDUFIR: 43019000022153), amb referències 
cadastrals 8733901BF9183D0001TR - 8733901BF9183D0001UR - 
43184A009002000000ZT - 8733916BF9183D0001MR i 8733101BF9183D0001ZR en 
diverses finques amb la finalitat de cedir els vials i la part destinada a camí escolar. 
 
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. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 29 de novembre de 2022, que diu: 
 
“LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ  
 

Expedient:   2022/1822    
Assumpte:   Llicència de segregació  
Sol·licitant:   C. C. G. 
Ref. cadastral:  8733901BF9183D0001TR,  8733901BF9183D0001UR, 

43184A009002000000ZT,   8733916BF9183D0001MR    i 
8733101BF9183D0001ZR  

 

 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, en relació al 
Projecte de segregació de la finca propietat de C. C. G., emet següent, 
 
INFORME:  
 
1 DOCUMENTACIÓ APORTADA 
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- PROJECTE DE SEGREGACIÓ DE VIALS I CAMÍ ESCOLAR de data novembre 
de 2022. 

- Projecte signat per l’arquitecte tècnic Francesc SANZ GARCIA, amb número de 
col·legiat 0089 del CAATEETE 
 

2 RÈGIM DEL SÒL 
 

La  finca matriu objecte d’aquesta parcel·lació es troba ubicada segons les Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre amb data 6 d’abril de 2005 dins la Classificació jurídica de Sòl Urbà consolidat, 
part en zona semi-intensiva 1B, altres parts en zona extensiva 2A  i sistema viari (clau 
V). Hi ha una part  en Sòl no urbanitzable  
 
PARÀMETRES URBANÍSTICS: 
 
Les condicions de parcel·lació i edificació en la zona semi intensiva 1B  segons l’article 
107 de les NSPM de l’Aldea són: 
 

Façana mínima ........................................................ 8 metres 
Parcel·la mínima edificable ...................................... 90 metres quadrats. 
Fons edificable màxim de les plantes pis ................. 15 metres 
Ocupació màxima de planta baixa ........................... 100% 
Alçada reguladora .................................................... 13,20 metres 
Nombre de plantes ................................................... Pb + 3Pp 

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

- Façana mínima…………………………………….       5,50 m. 
- Fondària màxima edificable……………………….    15 m. 
- A.R.M. ………………………………………………  9,80 m.  
- Nombre plantes ……………………...…………… Pb+2Pp. 

 
3 DADES DEL PROJECTE DE SEGREGACIÓ. 
 
CARACTERÍSTIQUES FINCA MATRIU 
 
Dades registrals:  
 
Registre de la propietat  TORTOSA 1. 
Tomo: 3339, llibre 685, folio 103, finca 8398 de Tortosa , inscripció  11ª  
IDUFIR: 43019000022153  
 
Dades Cadastrals: 
 
8733901BF9183D0001TR  
8733901BF9183D0001UR  
43184A009002000000ZT  
8733916BF9183D0001MR  
8733101BF9183D0001ZR  
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Quadre de superfícies de la finca matriu 

 
Direcció  Ref. Cadastral  Finca  

Registral  
Sup. 

Registral  
Sup.  

Cadastral  
AV CATALUNYA XX 8733901BF9183D0001TR 8398 11.229,845 1.139,00

CL ERMITA X 8733901BF9183D0001UR 2.774,00

POL 9 PAR 200 43184A009002000000ZT 6.442,00

AV CATALUNYA 
XXX 

CARRER DE GAS 

8733916BF9183D0001MR 342,00

CL MONTURIOL XX 8733101BF9183D0001ZR 102,00

TOTALS  11.229,845 10.799,00

 
Finca matriu, amb les diferents referencies cadastrals. 
 

 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES PARCEL·LES RESULTANTS 
 
Hi ha una segregació ja practicada de la FINCA 8398, que es la porció de vial que uneix  
Av. Catalunya amb el C/Major, amb una superfície 420,00m2. 
 
A la finca restant de la segregació anterior, ara es segreguen la resta de vials de la part  
urbana de la finca (V3)  i la part afectada pel camí escolar (V4).  
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Parts que es segreguen. 
 
 

 
 

4 CONCLUSIÓ:  
 

La segregació dels vials i camí escolar es corresponen a les alineacions de la normativa 
urbanística municipal.  
 
D’acord amb tot l’ anteriorment exposat, qui  subscriu aquest informe, entén que SI es 
pot procedir a atorgar la llicència de segregació sol·licitada i a l’acceptació per part de 
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l’Ajuntament dels vials cedits per la interessada, donant compliment a tot l’anteriorment 
exposat, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
Damià Encontrado Sol. 
Arquitecte Municipal. ” 
 
A la vista de l’exposat, a la junta de Govern local es proposa l’adopció del següent, 
ACORD: 
 
PRIMER. Concedir llicència de segregació a la Sra. C. C. G., d’acord amb l’informe dels 
serveis tècnics municipals de data 29 de novembre de 2022, per tal de poder segregar 
la finca matriu inscrita al Registre de la propietat TORTOSA 1 (Tomo: 3339, llibre 685, 
folio 103, finca 8398 de Tortosa , inscripció 11ª IDUFIR: 43019000022153), amb 
referències cadastrals 8733901BF9183D0001TR - 8733901BF9183D0001UR - 
43184A009002000000ZT - 8733916BF9183D0001MR i 8733101BF9183D0001ZR i 
amb la finalitat de destinar una d’aquestes parcel·les a vialitat. 
 
SEGON. Acceptar les finques V3 i V4 d’acord amb el projecte tècnic, cedides 
gratuïtament per la  Sra. C. C. G., amb la finalitat de destinar-les a vialitat. 
 
TERCER. Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per a adoptar les resolucions 
que siguin necessàries, així com signar els documents oportuns, per a la plena efectivitat 
del present acord. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: G. R. T. (NÚM. EXP.: 2022/1808 ) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 1 de desembre de 2022, 
amb Registre d'entrada núm. 2022/4947: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1808 G. R. T. C/ Pau Casals, XX 
(002401100BF91D0002EU) 

Obra 
menor 37,60 € 

 
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 en data 1 de 
desembre de 2022, 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. 
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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 G. R. T. llicència d’obres per a construcció de 6ml de vorera i gual 
al carrer Pau Casals, XX (Ref. Cad.: 002401100BF91D0002EU) de l’Aldea, 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 dóna 
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 37,60 € 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 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 600,00 x 1,20  7,20 € (*)  
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(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5) 

 16,00 € 

TOTAL 
 

37,60 € 

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

− Caldrà executar la vorera de la mateixa amplada i dibuix de panot que la casa 
veïna, i seguint el model adjunt: 

 

          
 

− Es sol·licitarà als serveis tècnics de l’Ajuntament marcar les rasants per tal 
d’executar la vorera correctament. 

− 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.  
− Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, 

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. 

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.   

 
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. 
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2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: P. R. A.  (NÚM. EXP.: 2022/1853) 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 23 de novembre de 2022, 
amb Registre d'entrada núm. 2022/5252: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/1853 P. R. A. Pol. XX– Parc. XXX 
(43184A014001130000ZY) 

Obra 
menor 26,80 € 

 
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 en data 17 de 
novembre de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a P. R. A. llicència d’obres per a canviar porta i reparar façana de 
caseta existent al Pol. XX – Parcel·la XXX (Ref. Cadastral: 43184A014001130000ZY) 
de l’Aldea, 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 dóna 
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 
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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 26,80 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 300,00 x 3,60  10,80 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 300,00 x 1,20  3,60 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

26,80 € 

 
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.  

− 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. 

− 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. 

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.  
 

SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents. 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  19 

 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: I. C. C. (NÚM. EXP. 2022/1858) 
 
Vist que I. C. C. amb Registre General d’Entrada 2022/5302 – 2022/5303, presenta 
comunicació prèvia d’obres consistents en instal·lació solar fotovoltaica constituïda per 
d’autoconsum de 2 kW màxim d’inversor i 2,28 kWp de camp de mòduls solars sobre la 
coberta, connectada a la xarxa interior de l’habitatge ubicat al carrer Església, XX (Ref. 
Cadastral: 9439921BF9193G0001HS) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 30 de novembre de 2022 pels serveis tècnics 
municipals, 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 I. C. C., consistents en instal·lació solar fotovoltaica constituïda per 
d’autoconsum de 2 kW màxim d’inversor i 2,28 kWp de camp de mòduls solars sobre la 
coberta, connectada a la xarxa interior de l’habitatge ubicat al carrer Església, XX (Ref. 
Cadastral: 9439921BF9193G0001HS) i comunicar que per part dels serveis tècnics 
municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES                               
 
Assumpte:   Comunicació prèvia d'obres consistents en instal·lació solar 

fotovoltaica d’autoconsum de 2 kW. 
Expedient:   2022/1858  
R.G.E.:  2022/5302 i 2022/5303 
Sol·licitant:    I. C. C. 
Emplaçament:   Carrer de l’Església, XX 
Ref. Cadastral: 9439921BF9193G0001HS 
 
 
Núria Forcadell Garcia Arquitecta Tècnica Municipal accidental a l’Ajuntament de 
l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la 
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legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia 
de data 01 de desembre de 2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis h) del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, 
el qual s’ha afegit la 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, i el Decret Llei 16/2019, 
de 26 de novembre, de mesures urgents para la emergència climàtica y el impulso a las 
energies renovables, les obres que es pretenen dur a terme resten subjectes a 
comunicació prèvia 
  
1 Descripció de la petició 
Instal·lació solar fotovoltaica constituïda per d’autoconsum de 2 kW màxim d’inversor i 
2,28 kWp de camp de mòduls solars sobre la coberta, connectada a la xarxa interior de 
l’habitatge.   
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres, memòria tècnica i declaració responsable com a 
director de les obres signat per Carlos Jesús Godoy Aguilar, Enginyer Elèctric amb 
número de col.legiat 4.252 (COGITILPA) i certificat de NO gestió de residus. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat h) del mateix 

h) Les instal.lacions de producció d’ energía elèctrica mitjançant panells solars 
fotovoltàics en els termes que estableix l’article 9 bis. 
 

4 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat,  
Zona extensiva Clau 2B . 

 
5 Fonaments de dret   
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

la legalitat urbanística 
   
6 Conclusió  
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
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1- Previ l’inici de les obres, caldrà que l’empresa  instal·ladora/constructora 
designi un recurs preventiu en matèria de seguretat  en fase d’ execució d’ 
obra. 

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

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

4- No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit.  
5- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà 

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

6- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.  

7- Per la liquidació de l'esmentada comunicació pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) cal considerar el punt 7.4 de 
l’Ordenança fiscal núm. 6. 

8- El punt 7.4 de l’Ordenança fiscal número 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea estableix el 
següent: 
 

7.4 L’ajuntament de l’Aldea estableix una bonificac ió de fins el 90% 
per aquelles construccions, instal·lacions o obres en les que 
s’incorporen sistemes d’aprofitament tèrmic o elèct ric de l’energia 
solar per a l’autoconsum, sense que en cap cas la b onificació superi 
els 300,00€ 

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 4.727,62 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.727,62 € x 3,60 % 170,19 € 

Bonificació 90%  fins a un màxim de 300 €, 
per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 7) 

170,19 x 90 % - 153,17 € 

TOTAL     17,02 € 
 
Núria Forcadell Garcia 
Arquitecta Tècnica Municipal acctal.”   
 
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 17,02 € amb el següent 
desglossament: 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.727,62 € x 3,60 % 170,19 € 

Bonificació 90%  fins a un màxim de 300 €, 
per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 7) 

170,19 x 90 % - 153,17 € 

TOTAL  17,02 € 
 
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: F. F. P. (NÚM. EXP. 2022/1862) 
 
Vist que F. F. P. amb Registre General d’Entrada 2022/5315, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en reforma de cuina i bany al carrer Sebastià Joan Arbó, XX 
(Ref. Cad.: 8231605BF9183A0001GM) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 1 de desembre de 2022 pels serveis tècnics 
municipals, 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 per F. F. P., consistents reforma de cuina i bany al carrer Sebastià Joan 
Arbó, XX (Ref. Cad.: 8231605BF9183A0001GM) i comunicar que per part dels serveis 
tècnics municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES                               
 
Assumpte:   Comunicació prèvia d'obres consistents en reformar cuina i bany. 
Expedient:   2022/1862  
R.G.E.:  2022/5315 
Sol·licitant:    F. F. P. 
Emplaçament:   Carrer Sebastià Joan Arbó, XX 
Ref. Cadastral: 8231605BF9183A0001GM 
 
 
Núria Forcadell Garcia Arquitecta Tècnica Municipal accidental a l’Ajuntament de 
l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia 
de data 01 de desembre de 2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
S’assenyala la casella del model de comunicació d’obres excloses de llicència següent: 
 

• Reformar cuines i banys sense modificar-ne l’estructura ni la distribució interior ni fer 
obertures(portes o finestres). 

 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres. 
 
3 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
publicat el 27 de maig de 2010 en la classificació de sòl urbà consolidat  i qualificat en 
la Clau 2A, Extensiva tipus A . 
 
4 Fonaments de dret 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. Disposició transitòria Quinzena. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
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- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística 
 

5 Conclusió  
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents 
CONDICIONANTS: 
 

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

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

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

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

5- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix 10.000,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 10.000 € x 3,60 % 360,00 € 

TOTAL  360,00 € 
 
Núria Forcadell Garcia 
Arquitecta Tècnica Municipal acctal.”  
 
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. 
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QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 360,00 € amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 10.000,00 € x 3,60 % 360,00 € 

TOTAL  360,00 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECT E EXECUTIU PER A LA 
RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL  MUNICIPAL DE 
L'ALDEA. NÚM. EXP.: 2022/1437. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 9 de setembre de 2022 va 
aprovar inicialment el “Projecte executiu per a la renovació de la gespa artificial del camp 
de futbol municipal de l’Aldea”. 
 
Atès que el referit Projecte ha estat sotmès al tràmit d’informació pública pel termini de 
30 dies hàbils, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el BOP de Tarragona 
de 26 de setembre de 2022 (CVE 2022-08173), i també es publicà el corresponent 
anunci en el taulell d’edictes d’aquesta corporació i en el portal de la transparència de 
l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions, havent 
emès a l’efecte el corresponent certificat en data 9 de novembre de 2022. 
 
Vist que el tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte (article 37 del 
ROAS), per a la qual cosa és competent aquesta Junta de Govern Local, atès el que 
disposen l’article 235.2 del TRLMC i l’article 38 del ROAS, en relació amb el Decret de 
l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar definitivament el “Projecte executiu per a la renovació de la gespa 
artificial del camp de futbol municipal de l’Aldea”, amb un pressupost d’execució d’obres 
de 206.892,00 € (IVA exclòs). 
 
SEGON. Publicar aquest acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis 
de l’ajuntament, i en el butlletí d’informació local als efectes de l’article 38.2 del Decret 
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179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de 
les entitats locals. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA BAIXA D'UN G UAL AL CARRER 
MAJOR XX (J. M. F.). NÚM. EXP.: 2022/1820.  
 
Vista la petició presentada en data 22 de novembre de 2022 RE 2022/5232 per part del 
Sr. J. M. F. en la qual sol·licita la baixa del gual núm. 159 situat al carrer Major número 
XX. 
 
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 data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Declarar extingida la llicència per a gaudir de l’aprofitament especial de les voreres 
per entrada de vehicles a l’entrada del carrer Major núm. 64 de L’Aldea. 
 
2.- Donar de baixa del padró municipal de taxes el gual núm. 159 situat al carrer Major 
núm. 64 de L’Aldea. 
 
3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base.- Gestió 
d’Ingressos, als efectes oportuns. 
 
4.- Informar a la interessada que la baixa del gual esmentat tindrà efectes fiscals a partir 
de l’1 de gener de 2023 i haurà de retirar la placa de gual. 
 
5.- Notificar el present acord a l’interessat i al servei municipal encarregat de la confecció 
d’aquest padró. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA DA'CORD SOBRE L'APROVACIÓ D'UN CON VENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA I EL CO NSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE PER AL FINANÇAMENT DEL TRANS PORT 
POSTOBLIGATORI 2022-2023. NÚM. EXP.: 2022/1829. 
 
En data 23 de novembre de 2022 amb núm. de RE 5243, el Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha notificat a l’Ajuntament de L’Aldea, l’acord adoptat pel Ple del CCBE en data 28 
d’octubre de 2022 referent a l’aprovació del text del conveni de col·laboració entre el 
CCBE i els ajuntaments que s’hi acullin per tal de garantir el servei de transport 
d’alumnes d’ensenyament post obligatori de la comarca per al curs 2022/2023. 
 
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos 
del municipi, ja que facilita el transport escolar dels alumnes de L’Aldea d’ensenyament 
post obligatori a altres municipis de la comarca. 
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Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de 
2.376,00 euros. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 
 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de L’Aldea per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament post 
obligatori per al curs escolar 2022/2023, en els termes que consta incorporat a 
l’expedient. 
 
2n.- Aplicar la despesa derivada d’aquest conveni en càrrec a l’aplicació pressupostària 
942/46500. 
 
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents. 
 
4t.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de L’Aldea, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè 
signi qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord. 
 
5è.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD APROVACIÓ D'ADDENDA AL CON VENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA I CÀRIT AS DIOCESANA 
DE TORTOSA PER A L'ANY 2022. NÚM. EXP.: 2022/164.  
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió de data 11 de febrer de 
2022, va aprovar el conveni de col·laboració entre l’ens i Càritas Diocesana de Tortosa.  
 
Degut a l’actual situació provocada per la pujada de preus dels productes bàsics, 
l’Ajuntament de l’Aldea vol col·laborar amb l’entitat per tal que pugui ajudar a les 
persones amb situació vulnerable. 
 
L’Art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix 
que poden concedir-se directament les subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es desenvolupa reglamentàriament 
a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual preveu que en aquests casos l’entitat 
condecent i beneficiària poden subscriure un conveni, el qual ha d’incloure els extrems 
recollits en aquest precepte. 
 
Atesa la gran tasca altruista d’aquesta entitat, l’Ajuntament de l’Aldea entén convenient 
fer una addenda al conveni de col·laboració signat amb Càritas Diocesana de Tortosa, 
segons la qual s’aportin 1.000,00 €. 
 
Atès que existeix crèdit suficient amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2022/1/231/48001. 
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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.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i 
Càritas Diocesana de Tortosa per a l’any 2022, en els termes que consta a l’expedient. 
 
Segon.- Realitzar tots aquells actes tendents a l’efectivitat dels compromisos continguts 
en dit conveni. 
 
Tercer.- Notificat la present resolució a Càritas Diocesana de Tortosa i donar trasllat del 
mateix als serveis municipals adients als efectes oportuns. 
 
Quart.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web 
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ D'UN CON VENI ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’ ALDEA PER 
REGULAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER DESTI NAR-LA AL 
FINANÇAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DIONISI O CALVET 
MELICH (NÚM. EXP. 2022/1837) 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre atorga a l’Ajuntament de l’Aldea una subvenció 
directa per import de 2.842,85 euros destinada únicament i exclusivament al 
finançament de l’Escola Municipal de Música Dionisio Calvet Melich. 
 
L’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, disposa 
que amb caràcter general les subvencions s’atorguen per concurrència competitiva i 
mitjançant unes bases reguladores que detallen els procediment. No obstant això, en 
l’apartat 2 preveu que poden concedir-se subvencions de forma directa quan, entre 
d’altres supòsits, estiguin previstes de forma nominativa als pressupostos dels ens locals 
i també aquelles en que s’acreditin raons que dificulten la seva convocatòria. 
 
En els supòsits de concessió de subvencions previstes nominativament als 
pressupostos, l'article 65.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix que la 
resolució o, si escau, el conveni hauran d'incloure els següents extrems:  

 
a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d acord amb 

l'assignació pressupostària. 
b) Crèdit  pressupostari al que s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, 

individualitzada per a cada beneficiari si fossin varis. 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 

recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o Ens 
Públics o Privats, nacionals, de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals. 
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d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments 
anticipats i abonaments en compte, així com el règim de garanties que hauran 
d'aportar els beneficiaris 

e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat 
per la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts. 

 
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local conferides per Decret de l’Alcaldia 
núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 
l’Aldea per a regular l’atorgament de subvenció directa per destinar-la al finançament de 
l’Escola Municipal de música Dionisio Calvet Melich, el text íntegre del qual consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè realitzin 
tants actes i gestions com calguin per executar aquest acord. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada per al seu coneixement 
i efectes adients. 
 
QUART.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web 
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ D'UN CON VENI ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’ ALDEA PER 
REGULAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER DESTI NAR-LA AL 
DESPLEGAMENT DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT (NÚM. EXP. 2 022/558) 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre atorga a l’Ajuntament de l’Aldea, una subvenció 
directa per import de 5.850,00 euros destinada únicament i exclusivament al 
finançament del desplegament del Pla Local de Joventut al municipi. 
 
L’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, disposa 
que amb caràcter general les subvencions s’atorguen per concurrència competitiva i 
mitjançant unes bases reguladores que detallen els procediment. No obstant això, en 
l’apartat 2 preveu que poden concedir-se subvencions de forma directa quan, entre 
d’altres supòsits, estiguin previstes de forma nominativa als pressupostos dels ens locals 
i també aquelles en que s’acreditin raons que dificulten la seva convocatòria. 
 
En els supòsits de concessió de subvencions previstes nominativament als 
pressupostos, l'article 65.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, estableix que la 
resolució o, si escau, el conveni hauran d'incloure els següents extrems:  

 
a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d acord amb 

l'assignació pressupostària. 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  30 

b) Crèdit  pressupostari al que s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, 
individualitzada per a cada beneficiari si fossin varis. 

c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o Ens 
Públics o Privats, nacionals, de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals. 

d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments 
anticipats i abonaments en compte, així com el règim de garanties que hauran 
d'aportar els beneficiaris 

e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat 
per la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts. 

 
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local conferides per Decret de l’Alcaldia 
núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 
l’Aldea per a regular l’atorgament de subvenció directa per destinar-la al desplegament 
del Pla Local de Joventut al municipi, el text íntegre del qual consta a l’expedient. 
 
SEGON. Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè realitzin 
tants actes i gestions com calguin per executar aquest acord. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada per al seu coneixement 
i efectes adients. 
 
QUART.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web 
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT D'ÀRID RECICLAT. NÚM. EXP.: 2022/18 56. 
 
Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de subministrament d’àrid reciclat per 
al Camí del Barquero, carrer H5, camí de Lligallo de Carballo, camí Mas de Bernis, 
eixamplada baixada ermita, eixamplada vora canal i camí Mas Masdeu. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil RECICLATGES 
D’ENDERROCS EBRE, S.L. en data 1 de desembre de 2022 amb núm. RE 2022/5360. 
 
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. 
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- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de subministraments, 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: 44111000-1 
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 8.092,63 €, i 1.699,45 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 9.792,08 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 8.092,63 €, pressupost net, i 1.699,45 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/454/61904 
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. 
 
2.2.8.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT D'ÀRID RECICLAT A L'ESPLANADA DEL C AP. NÚM. EXP.: 
2022/1857. 
 
Fets  
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1. Justificada la necessitat de contractar el servei de subministrament d’àrid reciclat per 
a l’esplanada CAP. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil RECICLATGES 
D’ENDERROCS EBRE, S.L. en data 1 de desembre de 2022 amb núm. RE 2022/5364. 
 
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 subministraments, vist que no s'han vulnerat les 
regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit 
contractes menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les 
següents condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 44113000-5 
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 10.050,50 €, i 2.110,61€ d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 12.161,11 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 10.050,50 €, pressupost net, i 2.110,61 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/454/61904 
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. 
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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. 
 
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT PER A L'ESPLANADA DEL CAP FASE 2. N ÚM. EXP.: 
2022/1859. 
 
Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de subministrament d’àrid reciclat per 
a l’esplanada CAP fase 2a. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil RECICLATGES 
D’ENDERROCS EBRE, S.L. en data 1 de desembre de 2022 amb núm. RE 2022/5363. 
 
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 subministraments, 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: 44100000-1 
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 12.382,32 €, i 2.600,29 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
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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 14.982,61 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 12.382,32 €, pressupost net, i 2.600,29 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/454/61904 
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. 
 
3. PROPOSTES URGENTS 
 
 
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent d’aprovar l’expedient de contractació 
del subministrament d’àrid reciclat del CAP 3a Fase, per això proposa aprovar la 
urgència d’aquest punt i incorporar-lo a l’ordre del dia de la sessió. 
 
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la 
qual és la que seguidament es transcriu. 
 
3.1.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE M ENOR DE 
SUBMINISTRAMENT D'ÀRID RECICLAT PER A L'ESPLANADA D EL CAP FASE 3. 
NÚM. EXP.: 2022/1861.   
 
Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de subministrament d’àrid reciclat per 
a l’esplanada CAP fase 3a. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil RECICLATGES 
D’ENDERROCS EBRE, S.L. en data 1 de desembre de 2022 amb núm. RE 2022/5365. 
 
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. 
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- 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 subministraments, 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: 14212410-7 
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 9.489,30 €, i 1.992,75 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 11.482,05 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 9.489,30 €, pressupost net, i 1.992,75 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/454/61904 
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. 
 
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent de sol·licitar una subvenció al 
Departament d’Empresa i Treball, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per això 
proposa aprovar la urgència d’aquest punt i incorporar-lo a l’ordre del dia de la sessió. 
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Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la 
qual és la que seguidament es transcriu. 
 
3.2.- PROPOSTA D’ACORD DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT 
D’EMPRESA I TREBALL, SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CA TALUNYA, 
DESTINADA AL FINANÇAMENT DEL “PROGRAMA PRIMERA EXPE RIÈNCIA 
PROFESSIONAL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES”, DE CONTRACTACIÓ 
DE PERSONES JOVES ATURADES EN EL SI DELS SERVEIS PR ESTATS PER 
AQUESTES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN EL MARC DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA. NÚM. EXP. : 2022/1870. 
 
Vista la convocatòria del Departament d’Empresa i Treball, Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, RESOLUCIÓ EMT/3627/2022, destinada al finançament de les actuacions 
del programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de 
contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes 
administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (SOC – PRIMERA 
EXPERIÈNCIA) (ref. BDNS 659433). 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea està interessat en acollir-se a l’esmentada 
convocatòria. 
 
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, on s’especifica que la sol·licitud i acceptació de subvencions 
quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal 
competent passarà a ser competència de la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció al Departament d’Empresa i Treball, Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, per al finançament de les actuacions del programa de primera 
experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones 
joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en 
el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió 
Europea – NextGenerationEU (SOC – PRIMERA EXPERIÈNCIA) 
 
SEGON.- Aprovar la realització de l’activitat objecte de l’ajut, ja que l’Ajuntament té 
viabilitat per donar compliment a les fites i objectius d’aquesta subvenció. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:40 hores d el dia 2 de desembre de 2022, 
de la qual, com a Secretària Accidental, estenc aqu esta acta de 36 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
 
Xavier Royo i Franch     Roser Noche Casanova  


