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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 4/21 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 26 DE 
FEBRER DE 2021. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  26 de febrer de 2021 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 26 de febrer de 2021, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, 
que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, el Secretari Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo Ventura 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 12 DE 
FEBRER DE 2021. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular 
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de febrer de 2021 
que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per 
unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme  
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: N. P. P. (NÚM. EXP. 2021/80) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist el Sr. N. P. P., en data 26 de gener de 2021, amb Registre General d’Entrada 
2021/273, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en repujar la paret 
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fins a 1,60 metres d’alçada situada al carrer Alomà, XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 
8229405BF9183A0001SM). 
 
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 22 de febrer de 
2021, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
d’obres presentada pel Sr. N. P. P., consistents en repujar la paret fins a 1,60 metres 
d’alçada situada al carrer Alomà, XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 8229405BF9183A0001SM) 
i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe 
de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES                              
 
Expedient:     2021/80 
R.G.E.:    2021/273 
Assumpte: Comunicació prèvia d’obres consistents en repujar paret existent 

fins a 1,60m d’alçada. 
Sol·licitant:     N. P. P. 
Ref. Cadastral:       8229405BF9183A0001SM 
Emplaçament:  C/ Alomà, XX 
  
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
pel Decret 64/2014, de 13 de maig, emeto l’informe següent: 
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres. 
  
1 Descripció de la petició 
Repujar paret existent fins a 1,60m d’alçada. 
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2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d0agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix. 
a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions 
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen 
l’elaboració d’un projecte tècnic. 
 
4 Règim del sòl 
L’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà 
Consolidat, zona extensiva CLAU 2A segons les actuals 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.  
 
5 Fonaments de dret 
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

la legalitat urbanística 
 
INFORME   
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres menors, 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- Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació 
d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin 
procedents d’acord amb la normativa vigent. 

6- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística amb 
el següent desglossament: 
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El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 1600,00 €. 
 

 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8)  1.600,00 x 3,60  57,60 € 

TOTAL  57,60 € 
 
Damià Encontrado Sol 
Arquitecte  Municipal 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 63,00 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.600,00 x 3,60 % 57,60 € 

TOTAL  57,60 € 
 
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 SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA DE 
DIVISIÓ HORITZONTAL. INTERESSADA: G. B. V. (NÚM. EX P.: 2020/1148) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància presentada per G. B. V. en data 18 de novembre de 2020, amb 
Registre General d’Entrada 2020/3985 on es sol·licita llicència municipal de divisió 
horitzontal de la finca ubicada a l’Avinguda Catalunya, XX i amb façana al Carrer Major, 
XX (Ref. Cadastral: 8430207BF9183A0001LM) de l’Aldea. 
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Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 22 de febrer de 2021, que diu: 
 

Expedient:    2020/1148 
RGE:   2020/3985 
Assumpte:   Sol·licitud llicència de parcel·lació divisió horitzontal . 
Sol·licitant:   G. B. V. 
Emplaçament: Av. Catalunya XX i c/ Major XX de L’ Aldea.  
 
Vista la instància presentada per Na G. B. V. amb NIF ***2286**: , amb RGE 2020/3985 
de data 18 de novembre de 2020 i en relació a la documentació aportada amb l’ informe 
tècnic d’amidament per a divisió horitzontal, signat pel tècnic Victor Moreso Franch on 
es sol·licita llicència de parcel·lació divisió horitzontal a l’ Av. Catalunya XX i carrer Major 
XX de L’ Aldea, emeto el següent: 
 
Antecedents : 
 

En data 18/11/2020 Na G. B. V. amb NIF ***2286**, mitjançant  RGE 2020/3985 sol·licita 
llicència de parcel·lació divisió horitzontal situades a Av. Catalunya XX i carrer Major XX 
de L’ Aldea. 
 
En la mateixa entrada aporta informe tècnic d’amidament per a divisió horitzontal signat 
per tècnic Victor Moreso Franch col·legiat 37 del col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers de l’Edificació de les Terres de l’Ebre . 
 
INFORME:  

1. Aquesta finca matriu objecte d’aquesta parcel·lació  es troba ubicada 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 dins la 
Classificació jurídica de Sòl Urbà consolidat, part en zona semi-intensiva 1B, 
zona extensiva 2A  part en Sòl urbà, part Sòl no urbanitzable, i resta sistema 
viari (clau V) , tipus de vies 2, xarxa viària local. 

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

 
 

 
 
CARACTERÍSTIQUES FINCA MATRIU 
 
Que les dades registrals de la finca matriu que es vol dividir, amb direcció actual al carrer 
Av. Catalunya, 85 i carrer Major 78 de la població de l’Aldea i de referència cadastral 
8430207BF9183A0001LM són: 
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La finca a parcel·lar constitueix una única finca matriu, inscrita al Registre de la propietat 
de Tortosa núm. 1, al Tom 2376,Libre 442, Foli 192, Finca 25114 insc. 4a de Tortosa.  
 
CARACTERÍSTIQUES FINQUES RESULTANTS 

 
Drets de LLUMS I VISTES 
 

jrallo
Resaltado

jrallo
Resaltado

jrallo
Resaltado
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El Sr. D. B. V. disposarà del dret de llums i vistes sobre la parcel.la de la seva germana 
G. B. V. a partir de la planta pis primer. 
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-Compliment de la Normativa urbanística de cadascuna de les finques resultants de la 
divisió horitzontal. 
 

 
 

 
Tindran també consideració de parcel·la edificable les parcel·les existent de 
superfície i/o dimensions inferiors a les establert es per les Normes, sempre que 
siguin registrades abans de l’aprovació inicial de les Normes .  
 
Coordenades UTM de la Finca resultant després de l’agrupació. 
 
X= 298329.4984 Y= 4512824.4478 
X=298332.2464  Y =4512826.4076 
X= 298321.6985 Y= 4512842.5318 
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X= 298323.7442 Y= 4512843.9266 
X= 298322.2869 Y= 4512845.9882 
X= 298323.4306 Y= 4512846.7956 
X= 298304.3958 Y= 4512860.0379 
X= 298310.8466 Y= 4512864.5979 
 
D’acord amb tot l’ anteriorment exposat, l’ Arquitecte Municipal que subscriu aquest 
informe entén que SI es pot procedir a atorgar la llicència de divisi ó horitzontal 
sol·licitada, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
Damià Encontrado Sol, 
Arquitecte Municipal ” 
 
Per tot això, a la junta de Govern local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
PRIMER. Concedir llicència de segregació a la Sra. G. B. V., d’acord amb l’informe dels 
serveis tècnics municipals de data 22 de febrer de 2021, per a la divisió horitzontal de 
la finca ubicada a l’Avinguda Catalunya, XX i amb façana al carrer Major, XX (Ref. 
Cadastral: 8430207BF9183A0001LM), d’aquest municipi de l’Aldea. 
 
SEGON. Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació del projecte de segregació per 
un import de 62,00 € d’acord amb el que determina l’article 5. D) de l’Ordenança Fiscal 
núm. 9, reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques. 
 
TERCER. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES PROVISIONALS. INTERESSAT: EDISTRIBUCIÓN RED ES DIGITALES, 
S.L.U. (NÚM. EXP.: 2020/1289)E 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 3 d’octubre de 2020 amb 
Registre d'entrada núm. 2020/3309: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/1289 
Edistribución 

Redes Digitales, 
S.L.U. 

Pol. 7 – Parc. 58 
(43184A007000580000ZO) 

Obra 
menor 26,75 € 

 
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 22 
de febrer de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
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Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Edistribución Redes Digitales, S.L.U. llicència d’obres per a 
l’estesa de línia aèria de baixa tensió per a nou subministrament al Polígon 7 – Parcel·la 
58 (Ref. Cadastral: 43184A007000580000ZO) 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 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 26,75 € 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) 298,70 x 3,60  10,75 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 298,70 x 1,20  3,58 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

26,75 € 

 
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. 

• S’ hauran de reparar si els hi ha, els desperfectes causats als vials i propietats 
privades.  

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: I. F. C. (NÚM. EXP. 2021/122) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que la Sra. I. F. C. en data 28 de gener de 2021, amb Registre General d’Entrada 
2021/302, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en tapiar aparadors 
existents  de l’immoble situat a la Raval de Fesol, X de l’Aldea (Ref. Cad.: 
8429101BF9182G0001JF). 
 
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 febrer de 
2021, 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 la Sra. I. F. C., consistents en tapiar aparadors de la planta baixa de 
l’immoble situat a la Raval de Fesol, X de l’Aldea (Ref. Cad.: 8429101BF9182G0001JF) 
i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe 
de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES  

                            
 
Expedient:     2021/122 
R.G.E.:    2021/302 
Assumpte:  Comunicació prèvia d’obres consistents en tapiar aparadors de la 

planta baixa. 
Sol·licitant:     I. F. C. 
Emplaçament:  Raval de Fesol, X 
Ref. Cadastral: 8429101BF9182G0001JF 

  
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia de data 4 de febrer de 2021, 
emeto l’informe següent: 
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres. 
  
1 Descripció de la petició 
Tapiar els aparadors existents a la planta baixa de l’immoble. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix. 
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a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions 
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen 
l’elaboració d’un projecte tècnic. 
 
4 Règim del sòl 
L’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà 
Consolidat, zona residencial semi-intensiva CLAU 2A segons les actuals 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.  
 
5 Fonaments de dret 
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

la legalitat urbanística 
 
INFORME   
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres menors, 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- Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació 
d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin 
procedents d’acord amb la normativa vigent. 

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 2.988,10 €. 
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 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8)  2.988,10 x 3,60  107,57 € 

TOTAL  107,57 € 
 
 
Damià Encontrado Sol, 
Arquitecte  Municipal ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 107,57 € amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.988,10 x 3,60 % 107,57 € 

TOTAL  107,57 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: J. P. T. (NÚM. EXP. 2021/79) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. J. P. T., en data 26 de gener de 2021, amb Registre General d’Entrada 
2021/270, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la reforma de la 
cuina ubicada a l’Avinguda Catalunya, XXX, 2n – 1r de l’Aldea. 
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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 pels serveis tècnics municipals en data 23 de febrer de 
2021, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada pel Sr. J. P. T., consistents en la reforma de la cuina de l’immoble situat a 
l’Avinguda Catalunya, XXX, 2n – 1r 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 

                            
 
Expedient:     2021/79 
R.G.E.:    2021/270 
Assumpte: Comunicació d’obres excloses de llicència consistents en la 

reforma interior de cuina. 
Sol·licitant:     J. P. T. 
Emplaçament:  Av. Catalunya, XXX, 2n – 1r 
  
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia de data 27 de gener de 2021, 
emeto l’informe següent: 
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres. 
  
1 Descripció de la petició 
Reforma interior de cuina sense modificar-ne l’estructura ni la distribució interior ni fer 
obertures (portes o finestres). 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres. 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  17 

 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix. 
 
a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions 
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen 
l’elaboració d’un projecte tècnic. 
 
4 Règim del sòl 
L’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà 
Consolidat, zona residencial semi-intensiva CLAU 1B segons les actuals 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.  
 
5 Fonaments de dret 
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

la legalitat urbanística 
 
INFORME   
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres menors, 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- Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació 
d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin 
procedents d’acord amb la normativa vigent. 

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 3.000,00 €. 
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 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

 3.000,00 x 3,60  108,00 € 

TOTAL  108,00€ 
 
Damià Encontrado Sol, 
Arquitecte  Municipal ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 108,00 € amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

TOTAL  108,00 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: J. C. S. T. (NÚM. EXP. 2021/78)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. J. C. S. T. en data 25 de gener de 2021, amb Registre General d’Entrada 
2021/259, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la reforma de la 
cuina i el canvi de la porta principal per una de seguretat i de dues finestres a l’immoble 
situat a la Raval de Sant Ramon, XXX de l’Aldea (Ref. Cad.: 8642209BF9184S0001BR). 
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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 pels serveis tècnics municipals en data 23 de febrer de 
2021, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada pel Sr. J. C. S. T., consistents en la reforma de la cuina i el canvi de la porta 
principal per una de seguretat i de dues finestres a l’immoble situat a la Raval de Sant 
Ramon, XXX de l’Aldea (Ref. Cad.: 8642209BF9184S0001BR) i comunicar que per part 
dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva 
petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES  

                             
 
Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en la reforma interior de 

cuina, substituir la porta principal per una de seguretat i canviar dos 
finestres.  

Expedient:  2021/78  
Sol·licitant:   J. C. S. T. 
R.G.E.: 2021/259 
Emplaçament:  Raval de Sant Ramon XXX 
Ref. Cadastral:  8642209BF9184S0001BR 
 
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia de data 27 de gener de 2021, 
emeto l’informe següent: 
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres. 
  
1 Descripció de la petició 
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Reforma interior de cuina, substitució de porta principal per una de seguretat i canvi de 
dues finestres. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d0agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 
a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions 
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen 
l’elaboració d’un projecte tècnic. 
 
4 Règim del sòl 
L’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà 
Consolidat, zona Extensiva Clau 4 segons les actuals 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.  
 
5 Fonaments de dret 
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

la legalitat urbanística 
 
INFORME   
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres menors, 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- 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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6- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística amb 
el següent desglossament: 
 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 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 € 
 
Damià Encontrado Sol, 
Arquitecte  Municipal ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 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. 
 
2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: A. G. (NÚM. EXP. 2021/40) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist que el Sr. A. G., en data 12 de gener de 2021, amb Registre General d’Entrada 
2021/65, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la reforma de la 
cuina de l’immoble situat al carrer Sebastià Joan Arbó, XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 
8331516BF9183A0003IW). 
 
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 febrer de 
2021, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada pel Sr. A. G., consistents en la reforma de la cuina de l’immoble situat al 
carrer Sebastià Joan Arbó, XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 8331516BF9183A0003IW) i 
comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de 
conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES  

                            
 
Expedient:     2021/40 
R.G.E.:    2021/65 
Assumpte: Comunicació prèvia d’obres consistents en la reforma interior de 

cuina 
Sol·licitant:     A. G. 
Ref. Cadastral:       8331516BF9183A0003IW    
Emplaçament:  C/ Sebastià Joan Arbó XX 
  
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia de data 22 de gener de 2021, 
emeto l’informe següent: 
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres. 
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1 Descripció de la petició 
Reforma interior de cuina 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d0agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 
a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions 
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen 
l’elaboració d’un projecte tècnic. 
 
4 Règim del sòl 
L’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà 
Consolidat, zona Extensiva Clau 2A segons les actuals 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.  
 
5 Fonaments de dret 
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

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

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

la legalitat urbanística 
 
INFORME   
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres menors, 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- 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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6- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística amb 
el següent desglossament: 
 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 200,00 €. 
 

 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

TOTAL  7,20 € 
 
Damià Encontrado Sol, 
Arquitecte  Municipal ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 7,20 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

TOTAL  7,20 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.8.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA D'OBRES 
MAJORS. INTERESSADA: GRUPO EASYCHARGER, S.L. (NÚM. EXP. 2020/1178) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament pel Sr. Francisco José Benavides 
Sánchez en nom i representació de la mercantil Grupo Easycharger, S.L. en data 3 de 
desembre de 2021 amb Registre general d’entrada núm. 2020/4172: 
 

EXP NOM I 
COGNOM SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/1178 
Grupo 
Easycharger, 
S.L. 

Pol. Ind. Estació de 
mercaderies, parc. 2 

(8745958BF9184N0001HL) 
Major 556,75 € 

 
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 24 de febrer de 
2021, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019, de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Concedir a Grupo Easycharger, S.L. la llicència d’obres majors per  a dur a 
terme les obres per a obertura de rasa (obra civil i instal·lació de BT per a la connexió 
amb Endesa de la instal·lació de recàrrega de vehicles elèctrics) al Polígon Industrial 
Estació de Mercaderies, parcel·la 2 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 
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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 556,75 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 6.854,33 x 3,60 % 246,75 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 6.854,33 x 1,20 % 82,25 € (*)  

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

 310,00 € 

TOTAL  556,75 € 

 
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 i el 
full de designació de Coordinador de Seguretat en fase d’ execució d’ obra. 

2- Requerirà autorització de les respectives companyies pels serveis afectats. 
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- S’ haurà de dipositar una fiança per garantir reposició de les obres d’urbanització 
de la rasa i la vorera on s’ implantarà la estesa dels circuits de 6854,33 10 mts. 
de cable subterrani . 
 
C* urbanització a efectes de garantia mínima =  10 m.l. x 0.4 m.x 141 € /m2.= 564,00 €. 
 

La quantia de la fiança a dipositar a secretaria-intervenció d’aquesta ajuntament, 
mitjançant aval, pel cost de la urbanització de reposició és de: 564,00 €. 

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

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

8- 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. 

9- 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 
 
2.1.9.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA D'OBRES 
MAJORS. INTERESSADA: ELÉCTRICA DEL EBRO, S.A. (NÚM.  EXP. 2020/1179) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per la mercantil Eléctrica del Ebro, 
S.A. en data 29 de novembre de 2020 amb Registre general d’entrada núm. 2020/4105: 
 

EXP NOM I 
COGNOM SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/1179 Eléctrica del 
Ebro, S.A. 

Pol. 6 – Parc. 76 
(001700400BF91B000

1GA) 
Major 870,99 € 

 
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 24 de febrer de 
2021, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
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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 Eléctrica del Ebro, S.A. la llicència d’obres majors per  a dur a 
terme les obres d’execució de la reforma tecnològica del CT EBRO021 “FRUDELTA” 
per instal·lació de noves cel·les SF5 telecomandades, 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 870,99 € 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) 15.582,96 x 3,60 % 560,99 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 15.582,96 x 1,20 % 186,99 € (*)  

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

 310,00 € 

TOTAL  870,99 € 

 
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. 

2- Previ l’inici de les obres deurà aportar Full de assumeix de direcció d’obra  i el 
full de designació de Coordinador de Seguretat en fase d’ execució d’ obra. 

3- S’ hauran de reparar si els hi ha, els desperfectes causats als vials i propietats 
privades.  

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. 

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. 
 

SETÈ. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.10.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE FIA NÇA PER GESTIÓ 
DE RESIDUS. INTERESSADA: G. R. T. (NÚM. EXP.: 2017/ 608) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que la Sra. G. R. T. ha sol·licitat, mitjançant petició amb Registre General 
d’Entrada 2021/123, de data 14 de gener de 2021, la devolució de la fiança per gestió 
de residus de la llicència d’obres 2017/608 per a al canvi de porta de magatzem i 
substitució de banyera. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecte municipal en data 25 de febrer de 2021. 
 
Vist l’informe del Secretari-Interventor Accidental de la Corporació, segons el qual 
consta comptabilitzada una fiança de gestió de residus del referit expedient, per import 
de 150,00 € a nom de G. R. T. en data 30 d’octubre de 2017. 
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Que el document comptable que dona suport és ABC núm. 2017006301 i número 
d’assentament comptable 001826. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret núm. 
2019/216, de data 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
Primer.  Retornar a la Sra. G. R. T. la fiança per a la gestió de residus de la llicència 
d’obres 2017/608, per import de 150,00 €. 
 
Segon. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d’intervenció municipal als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.11.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES  A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: M. G. V. (NÚM. EXP. 2021/189) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que la Sra. M. G. V., en data 4 de febrer de 2021 i amb Registre General d’Entrada 
2021/407, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la substitució de 
banyera per plat de dutxa i canvi de porta principal i una finestra de l’immoble ubicat al 
carrer Santa Teresa, XX (Ref. Cadastral: 8331706BF9183A0001SM) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 25 de febrer de 
2021, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per la Sra. M. G. V., consistents en la substitució de banyera per plat de 
dutxa i canvi de porta principal i una finestra de l’immoble ubicat al carrer Santa Teresa, 
XX de l’Aldea (Ref. Cad.: 8331706BF9183A0001SM) i comunicar que per part dels 
serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva 
petició: 
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“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES  
                            

Expedient:     2021/189 
R.G.E.:    2021/407 
Assumpte: Comunicació prèvia d’obres reforma de bany i canvi de porta 

d’entrada i una finestra 
Sol·licitant:     M. G. V. 
Emplaçament:  C/ Santa Teresa, XX 
Ref. Cadastral:  8431706BF9183A0001SM 
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia de data 18 de febrer de 2021, 
emeto l’informe següent: 
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres. 
  
1 Descripció de la petició 
Reforma del bany consistent en la substitució de banyera per plat de dutxa i canvi de 
porta principal i una finestra. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 
a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions 
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen 
l’elaboració d’un projecte tècnic. 
 
4 Règim del sòl 
L’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà 
Consolidat, zona residencial semi-intensiva CLAU 2A segons les actuals 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.  
 
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 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  32 

INFORME   
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres menors, 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- Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació 
d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin 
procedents d’acord amb la normativa vigent. 

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 400,00 €. 
 

 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8)  400,00 x 3,60  14,40 € 

TOTAL  14,40€ 
 
Damià Encontrado Sol, 
Arquitecte  Municipal ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
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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 14,40 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 400,00 x 3,60 % 14,40 € 

TOTAL  14,40 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE LA G ARANTIA 
DEFINITIVA DEL CONTRACTE D’OBRES DE REFORMA DEL CAS AL DE JOVES DE 
L’ALDEA PER UBICAR-HI EL SERVEI DE BIBLIOTECA (NÚM.  EXP.: 2018/206) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 17 de maig de 2018, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament 
va adjudicar el contracte d’obres de reforma de Casal de joves de l’Aldea per ubicar-hi 
el servei de biblioteca a l’empresa COCERME XXI, S.L. 
 
Atès que aquesta va procedit a la constitució de la garantia definitiva equivalent en el 
5% de l’import d’adjudicació en data 14 de maig de 2018 per un valor de 2.470,00 euros, 
el número d’operació que dona suport és 320180000004. 
 
Atès que en data 11 de juny de 2018 l’Ajuntament de L’Aldea va formalitzar l’esmentat 
contracte amb la mercantil COCERME XXI, S.L. 
 
Vist que en data 24 de gener de 2019 es va estendre acta de recepció de l’obra, 
realitzant el reconeixement i comprovació de l’obra, essent conforme amb les 
prestacions tècniques i administratives degudament aprovades. 
 
En data 28 de gener de 2019, mitjançant Registre General d’entrada 2019/361, la 
mercantil COCERME XXI, S.L. va sol·licitar la devolució de la garantia definitiva. 
Aquesta instància va ser denegada, en tant que, d’acord amb la Clàusula 32 del Plec de 
Clàusules Administratives indicava que el termini de garantia era de 2 anys des de la 
data de recepció de l’obra. 
 
En data 29 de gener de 2021, mitjançant Registre General d’Entrada 2021/322, i havent 
transcorregut dos anys des de la recepció de l’obra, l’empresa contractista ha tornat a 
sol·licitar la devolució de la garantia definitiva. 
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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 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 la garantia definitiva dipositada per la mercantil 
COCERME XXI, S.L.. en concepte de garantia definitiva del contracte d’obres de 
reforma de Casal de joves de l’Aldea per ubicar-hi el servei de biblioteca. 
 
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 
 
2.2.2.- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ VOLUNTÀRIA I GRATUÏ TA DE TERRENYS 
PER A ESPAIS LLIURES, PROMOGUT PEL SR. P. A. V. (EX P. 2018/406). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“ANTECEDENTS 
 
El Sr. P. A. V. ha presentat un escrit en el que manifesta la voluntat de procedir a la 
cessió gratuïta de la seva finca per destinar-la a espais públics, a favor de l’Ajuntament 
de l’Aldea, finca de la seva propietat situada al C/ Lluís Braille, XX de l’Aldea. 
 
El terreny que se cedeix té les característiques següents: 
 
Superfície de cessió: 52m² segons escriptura i 47 m² segons la referència cadastral 
9536402BF9193F0001JE 
 
1. Les característiques de la porció de terreny que se cedeix: 
 
Parcel·la de terreny de sòl urbà situada al C/Lluís Braille, XX de l’Aldea 
 
2. La situació jurídica de la porció de terreny que se cedeix: 
 
Sistema urbanístic d’espais lliures públics. 
 
3. El que estableix el planejament vigent en aquest respecte ve regulat per l’ art. 23.2 de 
les NSCP aprovades definitivament el 15.01.1997. 
 
Els serveis tècnics municipals i el secretari interventor accidental han emès sengles 
informes, sobre la sol·licitud presentada, que consten a l’expedient, informe tècnic de 
data 17 de febrer de 2021 i informe de secretaria de data 18 de febrer de 2021.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Els article 206.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i 28 del Reglament del patrimoni dels ens locals (Decret 
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338/88, de 17 d’octubre) disposen que els ens locals tenen capacitat jurídica plena per 
adquirir tota classe de béns i drets. 
 
Els article 206.2 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  i 31 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals determinen: l'adquisició de béns a títol lucratiu 
no està subjecta a cap restricció, no obstant això, si l'adquisició comporta l'assumpció 
d'una condició, una càrrega o un gravamen onerós, només poden acceptar-se els béns 
quan el seu valor és superior al d'aquells. 
 
Acceptada la cessió per l’ajuntament, el bé cedit al seu favor ha d’inscriure’s a l’inventari 
municipal de béns. 
 
L’Ajuntament pot ocupar els terrenys mitjançant acta, perquè es tracta d'un bé de domini 
i ús públic de caràcter general, definit per l'article 4 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. No és necessària la seva 
inscripció en el Registre de la Propietat, d’acord amb el que disposen els articles 223 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i 119.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Acceptar la cessió gratuïta, feta pel Sr. P. A. V. de la finca que consta 
formalitzada en escriptura pública atorgada en data 28 de juliol de 2015, autoritzada pel 
notari de Santa Bàrbara, finca de la seva propietat situada al C/ Lluís Braille, XX de 
l’Aldea amb una superfície de cessió: 52 m² segons escriptura i 47 m² segons la 
referència cadastral 9536402BF9193F0001JE. 
 
Segon.  Notificar aquesta Resolució a la persona sol·licitant i donar trasllat de la mateixa 
als serveis municipals oportuns als efectes adients.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/202). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 12 de febrer de 2021 registre general d’entrada núm. 
2021/509 presentada pel senyor J. L. M. G. en nom i representació de la mercantil 
Buildingcenter SAU, comunicant que va formalitzar escriptura de compravenda atorgada 
davant de la notaria de P. J. A. d’Amposta en data 30 de desembre de 2020, de la qual 
n’aporta còpia. 
 
Examinada la petició i la documentació presentada, s’aprecia que hi hagut una pèrdua 
de valor i per tant, no procedeix la liquidació de l’Impost sobre l'Increment de Valor de 
Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
El que sí procedeix és l’actualització del padró de la Taxa per recollida, tractament i 
eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Sebastià Joan Arbó, XX referència 
cadastral 8331516BF9183A0002UQ i modificar la titularitat del bé a favor de A. G. 
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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.  Accedir a la petició del senyor J. L. M. G. en nom i representació de la mercantil 
Buildingcenter SAU i actualitzar el padró de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Sebastià Joan Arbó, XX referència cadastral 
8331516BF9183A0002UQ. 
 
Segon. Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de A. G. amb NIE 
****31777 i domicili al C/ Gaudí, XX 1r 3ª de l’Aldea (43896), del concepte de la Taxa 
per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans. 
 
Tercer.  Traslladar aquest acord a l’interessat i als serveis municipals adients, als efectes 
oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DE LES DAD ES OBRANTS AL 
PADRÓ PEL SERVEI DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTI RIS LOCALS, 
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER 
LOCAL (EXP. 2021/203). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la comunicació i la documentació aportada pels germans F. R. de data 16 de 
febrer de 2021 registre general d’entrada núm. 2021/557, comunicant que van 
formalitzar en escriptura pública l’acceptació d’herència de la seva mare davant el notari 
Iván Castejón Fernández-Trujillo de la ciutat Amposta, de la qual n’aporten còpia. 
 
Vist que els germans F. R. renuncien a la titularitat del nínxol 100 1r pis secció 7ª, a favor 
del seu germà J. F. R. 
 
Vista la instància presentada per J. F. R. de data 16 de febrer de 2021 registre general 
d’entrada núm. 2021/558, acceptant la titularitat del nínxol 100 1r pis secció 7ª. 
 
D'acord amb 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. 
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A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 

 
Primer.  Concedir al senyor J. F. R. el títol de propietat del nínxol 100 1r pis secció 7ª. 
 
Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons, a nom del  senyor J. F. R. 
amb domicili al C/Raval de Sant Josep, 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 100 1r pis secció 7ª import 78,96€. 
 
Cinquè. Donar trasllat del present als interessats i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/204). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 2 de febrer de 2021 registre general d’entrada núm. 2021/360 
presentada pel senyor M. A. B. en nom i representació de la mercantil Tecnotramit 
Gestion SL, comunicant que va formalitzar escriptura de compravenda atorgada davant 
de la notaria d’Iván Castejón Fernández Trujillo d’Amposta en data 29 de desembre de 
2020, de la qual n’aporta còpia i sol·licitant que s’actualitzi el padró de la Taxa per 
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Montblanc, 
XX, 3r 3ª M referència cadastral 9739701BF9193H0017OA. 
 
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.  Accedir a la petició del senyor M. A. B. en nom i representació de la mercantil 
Tecnotramit Gestion SL i actualitzar el padró de la Taxa per recollida, tractament i 
eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Montblanc, XX, 3r 3ª M referència 
cadastral 9739701BF9193H0017OA. 
 
Segon. Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de G. R. S. amb DNI 
***2718** i domicili al C/Montblanc, XX 3r 3ª M de l’Aldea (43896), del concepte de la 
Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans. 
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Tercer.  Traslladar aquest acord a l’interessat i als serveis municipals adients, als efectes 
oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/206). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 6 d’octubre de 2020 registre general d’entrada núm. 
2020/3347 presentada pel senyor M. A., sol·licitant l’alta al padró municipal, a l’habitatge 
ubicat a l’Avinguda Catalunya, XXX. 
 
Revisada la documentació aportada, s’ha comprovat que l’interessat va adquirir un 
habitatge i que va formalitzar escriptura de compravenda atorgada davant de la notaria 
de Iván Castejón Fernández-Trujillo d’Amposta en data 24 de setembre de 2020, de la 
qual n’aporta còpia. 
 
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.  Procedir a l’actualització del padró de la Taxa per recollida, tractament i 
eliminació d'escombraries i altres residus urbans de l’immoble ubicat a l’Avinguda 
Catalunya, XXreferència cadastral 8731214BF9183B0002FP. 
 
Segon. Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de M. A. amb NIE 
***22352-K i domicili a l’Avinguda Catalunya, XXX de l’Aldea (43896), del concepte de 
la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans. 
 
Tercer.  Traslladar aquest acord a l’interessat i als serveis municipals adients, als efectes 
oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS, AIXÍ COM TAMBÉ EL PADRÓ PEL SERVEI DE PREST ACIÓ DE SERVEIS 
EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRE S SERVEIS 
FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL (EXP. 2021/207). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la instància de data 10 de febrer de 2021 registre general d’entrada núm. 
2021/483 presentada pel senyor J. G. R., comunicant que va formalitzar escriptura  
d’acceptació i adjudicació herència i donació usdefruit de la seva mare en data 2 de 
febrer de 2021, autoritzada per la notària Lucía Gil López de Sagredo de la ciutat de 
Santa Bàrbara, de la qual n’aporta còpia i sol·licitant que s’actualitzi el padró de la Taxa 
per recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al polígon 13 
parcel·la 132, referència cadastral 43184A013001290000ZH (part rústica) i 
01107500CF01C0001ZL (part urbana). 
 
En la mateixa sol·licitud, demana que s’actualitzi el Padró pel servei de prestació de 
serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter 
local del nínxol 180 3r pis. 
 
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.  Accedir a la petició del senyor J. G. R. i actualitzar el padró de la Taxa per 
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al polígon 13 
parcel·la 132, referència cadastral 43184A013001290000ZH (part rústica) i 
01107500CF01C0001ZL, així com també el Padró pel servei de  prestació de serveis 
en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, 
concretament el nínxol 180 3r pis. 
 
Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de J. G. R., amb DNI 
***3008** i domicili a la Raval de Leche, bústia ** de l’Aldea (43896), del concepte de la 
Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans. 
 
Tercer.  Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de J. G. R., amb DNI 
***3008** i domicili a la Raval de Leche, bústia ** de l’Aldea (43896), del concepte del 
Padró pel servei de prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
Quart . Traslladar aquest acord a l’interessat i als serveis municipals adients, als efectes 
oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.8.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE UNA AUTORITZACIÓ DE ZONA 
D'APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS A L'AV. CATALUNYA XX X. NÚM. EXP.: 
2021/150.   
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
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“Vista la petició presentada en data 26 de gener de 2021 RE 2021/272 per part de la 
Sra. M. S. F. en la que sol·licita la senyalització a l’Avinguda Catalunya XXX d’una plaça 
d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat, per al vehicle 
amb número de matrícula ****-BRW. 
 
Vista la documentació aportada per la interessada. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part de la Guàrdia Municipal 
mitjançant informe de data 5 de febrer de 2021. 
 
Atès allò previst a l’art. 7, Real Decreto Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor y Seguridad 
Vial pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària, pel que fa a les competències municipals en matèria de 
d’ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat. 
 
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.- Accedir a la petició presentada en data 26 de gener de 2021 RE 2021/272 per part 
de la Sra. M. S. F. en la que sol·licita la senyalització a l’Avinguda Catalunya XXX d’una 
plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat per al 
vehicle amb número de matrícula ****-BRW. 
 
2.- Per a l'ús de la plaça d'aparcament per a persona amb discapacitat serà necessari 
estar en possessió de la corresponent targeta d'estacionament per a persones amb 
discapacitat. 
 
3.- Notificar a la interessada el present d'acord amb l’establert a l'article 40 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD DE CONTRACTE MENOR DEL SER VEI 
D’ASSESSORAMENT FISCAL I ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D ’INTERVENCIÓ 
PER A L’ANY 2021. NÚM. EXP.: 2021/90. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’assessorament fiscal i 
assessorament en matèria d’Intervenció per a l’any 2021. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ZAPATER ASSESSORS 
SOCIEDAD LIMITADA, SL registrat en data 21 de gener de 2021 amb núm. RE 
2021/241. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
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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 serveis, 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: 79200000-6 
- El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch. 
- El preu del contracte es fixa en 9.600,00 €, i 2.016,00 € 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 11.616,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 9.600,00 €, pressupost net, i 2.016,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2021/1/931/22711 
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 
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2.2.10.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE LA CON VOCATÒRIA PER 
A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PETITS COMERÇOS I E STABLIMENTS DE 
RESTAURACIÓ PER A L’EXERCICI 2021. NÚM. EXP.: 2020/ 1135. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 17 de desembre de 2020, aprovà inicialment 
bases reguladores de la concessió de subvencions a petits comerços i establiments de 
restauració per a l’exercici 2021, publicant-se en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i 
en el BOP de Tarragona CVE 2020-09807 de data 24 de desembre de 2020. 
 
Atès que durant el període d’informació pública no es presentaren al·legacions, 
l’aprovació de l’esmentada ordenança esdevingué definitiva, publicant-se el seu text 
íntegre en el BOP de Tarragona de data 24 de febrer de 20211. 
 
Per altra banda, en data 20 de gener de 2021, s’ha publicat en el BOP de Tarragona 
núm. 2021-00357 el resum per capítols dels pressupost municipal 2021. 
 
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. 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a petits comerços 
i establiments de restauració per a l’exercici 2021, d’acord amb les bases aprovades 
definitivament i publicades en el BOPT de data 24 de febrer de 2021, el text de la qual 
és la següent: 
 
“CONVOCATÒRIA 
 
La present convocatòria té per objecte iniciar el procediment per a concessió de 
subvencions a petits comerços i establiments de restauració per a l’exercici 2021, i 
previstes en les bases publicades en el BOPT de Tarragona de data 24 de febrer de 
2021, a la qual s’annexen 3 línies de subvencions específiques per acollir-se, que són 
 
- ANNEX 1: Bases específiques reguladores de les subvencions municipals per als petits 
comerços, reformes i nova creació, exercici 2021. 
- ANNEX 2: Bases específiques reguladores de les subvencions municipals per als petits 
comerços per tal d’afrontar les despeses necessàries per a la implantació de mesures 
de protecció sanitària a causa de la pandèmia de la COVID-19. 
- ANNEX 3: Bases específiques reguladores d’incentius per als establiments comercials 
i de restauració del municipi afectats per les mesures en matèria de salut pública. 
 
1. Crèdit Pressupostari per al 2021 
 
La dotació màxima de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria és, per a cada 
àmbit i amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament, la següent: 
 
- Línia de subvencions de l’annex 1. Import màxim: 2.500 euros. 
- Línia de subvencions de l’annex 2. Import màxim: 2.500 euros. 
- Línia de subvencions de l’annex 3. Import màxim: 5.000 euros. 
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2. Objecte, condicions i finalitat de concessió de la subvenció 
 
L’objecte de les presents bases és regular els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació dels incentius que atorgui l’Ajuntament de 
L’Aldea, mitjançant un procediment de concessió directa, als petits comerços i 
establiments de restauració del municipi per a l’exercici 2021. 
 
3. Requisits per a sol·licitar la subvenció 
 
Seran beneficiaris de les subvencions aquells qui compleixin amb els requisits que es 
determinen en cada una de les bases específiques. 
 
Les bases de la convocatòria, models de sol·licitud i impresos relacionats podran ser 
obtinguts i consultats a la secció de subvencions de la pàgina web de l’Ajuntament de 
L’Aldea www.laldea.cat. 
 
4. Termini de presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de l’Ajuntament fins el dia 
30 de novembre de 2021. 
 
5. Criteris de valoració de la subvenció i la seva ponderació. 
 
Els criteris de valoració i ponderació dels ajuts convocats són els recollits a cadascun 
dels annexos de les bases publicades en el BOP de Tarragona de data 24 de febrer de 
2021. 
 
8. Publicació 
 
La convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en la web municipal.” 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització de la despesa, document comptable A, per un import de 
10.000 euros amb càrrec a la partida 2021/1/430/48011de l pressupost vigent 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.11.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA BAIXA D'UN GUAL AL CARRER 
LLUÍS COMPANYS NÚMERO XX. (J. S. A.). NÚM. EXP.: 20 21/235. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Vista la petició presentada en data 19 de febrer de 2021número RE 2021/611 per part 
del Sr. J. S. A. en la qual sol·licita la baixa del gual núm. 211 situat al carrer Lluís 
Companys 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. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 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 Lluís Companys número XX de L’Aldea. 
 
2.- Donar de baixa del padró municipal de taxes el gual núm. 211 situat al carrer Lluís 
Companys núm. XX de L’Aldea. 
 
3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base.- Gestió 
d’Ingressos, als efectes oportuns. 
 
4.- Informar al interessat que la baixa del gual esmentat tindrà efectes fiscals a partir de 
l’1 de juliol de 2021 i haurà de retirar la placa de gual. 
 
5.- Notificar el present acord al interessat i al servei municipal encarregat de la confecció 
d’aquest padró.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.12.- PROPOSTA D'ACORD PER A L'APROVACIÓ D'UNA M EMÒRIA VALORADA 
PER A LA DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS D’ENDEGAMENT D EL BARRANC 
DELS PIXADORS A L’ALDEA EN L’ENTORN DE L’ANTIGA CN- 340 (NÚM. EXP.: 
2021/237) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“A l’empara d’allò previst en els arts. 12.5, 34, 35 i apartat 6 de l’art. 37 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, 
de data 13 de juny, l’Enginyer de camins, canals i ports, Sr. Jordi Bessa Panadés, ha 
redactat una memòria tècnica valorada per a la definició de les actuacions d’endegament 
del Barranc dels Pixadors a L'Aldea, amb un pressupost d’execució per contracta de 
725.516,53 € (IVA exclòs). 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de data 24 de febrer de 2021 incorporat a 
l’expedient. 
 
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i 
valorar les obres i treballs que han de ser objecte de contractació mitjançant procediment 
obert simplificat sumari de conformitat amb l’article 159.6. 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 del següent, ACORD:  
 
Primer.  Aprovar la memòria tècnica valorada per a la definició de les actuacions 
d’endegament del Barranc dels Pixadors a L'Aldea, amb un pressupost d’execució per 
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contracta de 725.516,53 € (IVA exclòs), en els termes que consta incorporada a 
l’expedient. 
 
Segon.  Publicar a la seu electrònica i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament per al seu 
coneixement general i traslladar aquest acord als serveis tècnics municipals.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.13.- PROPOSTA D’ACORD DE LA REGIDORIA D’ACCIÓ C ULTURAL SOBRE 
L’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’A JUNTAMENT DE 
L’ALDEA I L’ASSOCIACIÓ MUSICAL VERGE DELS PRATS PER  AL FOMENT DE 
LA CULTURA MUSICAL AL MUNICIPI PER L’ANY 2021. NÚM.  EXP.: 2021/243. 
 
Es dona compte de la Regidora d’Acció Cultural: 
 
“L'Ajuntament de l’Aldea té entre els seus objectius i competències promoure i fomentar 
de manera general la cultura musical en el nostre àmbit territorial. 
 
L’Ajuntament de l’Aldea, en l’àmbit cultural, desenvolupa una política dirigida a fomentar 
i potenciar la cultura musical en tots els àmbits inclosos dins de les seves competències, 
és per això que vol donar suport a l’Associació Musical Verge dels Prats per a 
l’organització, participació i desenvolupament de diversos projectes relacionats amb la 
promoció musical a la població i que són de rellevant importància i així potenciar la 
cultura musical i fomentar-la. 
 
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. 
 
Atès que en el pressupost municipal 2021 figura l’aplicació pressupostària 
2021/1/334/48009 on es preveu la concessió d’una subvenció per import de 6.000,00 € 
a l’Associació Musical Verge dels Prats, i donat que en les bases d’execució del 
pressupost municipal també es contempla aquesta subvenció en el punt 5.1 de la Base 
34. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 
de juny. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’entitat 
ASSOCIACIÓ MUSICAL VERGE DELS PRATS per al foment de la cultura musical al 
municipi, pel qual es regula la concessió directa d’una subvenció per import de 6.000,00 
€ en els termes que consta incorporat a l’expedient. 
 
2.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents a 
l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni. 
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3.- Notificar aquest acord a l’ASSOCIACIÓ MUSICAL VERGE DELS PRATS, i 
traslladar-lo al servei municipal d’intervenció. 
 
4.- Un cop signat el conveni es publicarà en el portal de la transparència de l’Ajuntament 
de l’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.14.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/238). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 9 de febrer de 2021 registre general d’entrada núm. 2021/466 
presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos Locals, 
del concepte de taxa de recollida escombraries, a nom d’ Aloma Clua Ramon Hereus 
de, comunicant que l’objecte tributari amb número fix T55 manté una titularitat errònia. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Accedir a la petició del Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió 
d’Ingressos Locals i donar de baixa aquests rebuts del padró de la Taxa per recollida, 
tractament i eliminació escombraries a nom A. C. A. HEREUS DE, núm. fix T55, i amb 
claus de cobrament 43184100201701000049, 431841002018010000049, 
431843562017120000008. 
 
Segon. Liquidar únicament l’exercici 2018, del concepte de la Taxa per recollida, 
tractament i eliminació escombraries, de l’immoble ubicat al C/Alomà, XX amb núm. fix 
T55 amb clau de cobrament núm. 431841002018010000049. 
 
Tercer. Modificar les dades censals per a propers padrons a nom d’ A. M. J. HEREUS 
DE, amb DOI 40013375E i domicili al carrer CL ALOMA, XX del municipi de l’Aldea, del 
concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus 
urbans. 
 
Quart.  Traslladar aquest acord a l’interessat, a la Diputació de Tarragona i als serveis 
municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
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2.2.15.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/239). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 9 de febrer de 2021 registre general d’entrada núm. 2021/467 
presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos Locals, 
del concepte de taxa de recollida escombraries, a nom d’ A. C. R. Hereus de, comunicant 
que l’objecte tributari amb número fix T56 manté una titularitat errònia. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Accedir a la petició del Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió 
d’Ingressos Locals i donar de baixa aquests rebuts del padró de la Taxa per recollida, 
tractament i eliminació escombraries a nom A. C. R. HEREUS DE, núm. fix T56 i amb 
claus de cobrament, 431841002017010000048, 431841002018010000048, 
431843562017120000007. 
 
Segon. Liquidar únicament l’exercici 2018, del concepte de la Taxa per recollida, 
tractament i eliminació escombraries, de l’immoble ubicat al C/Alomà, XX amb núm. fix 
T56 amb clau de cobrament núm. 431841002018010000048. 
 
Tercer. Modificar les dades censals per a propers padrons a nom d’ A. M. J. HEREUS 
DE, amb DOI ***1337** i domicili al carrer CL ALOMA, XX del municipi de l’Aldea, del 
concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus 
urbans. 
 
Quart.  Traslladar aquest acord a l’interessat, a la Diputació de Tarragona i als serveis 
municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.16.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/244). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 9 de febrer de 2021 registre general d’entrada núm. 2021/468 
presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos Locals, 
del concepte de taxa de recollida escombraries, a nom d’ A. C. R. Hereus de, comunicant 
que l’objecte tributari amb número fix T57 manté una titularitat errònia. 
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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.  Accedir a la petició del Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió 
d’Ingressos Locals i donar de baixa aquests rebuts del padró de la Taxa per recollida, 
tractament i eliminació escombraries a nom A. C. R. HEREUS DE, núm. fix T57 i amb 
claus de cobrament 431841002017010000050, 431841002018010000050, 
431843562017120000009. 
 
Segon. Liquidar únicament l’exercici 2018, del concepte de la Taxa per recollida, 
tractament i eliminació escombraries, de l’immoble ubicat al C/Alomà, XX amb núm. fix 
T57 amb clau de cobrament núm. 431841002018010000050. 
 
Tercer. Modificar les dades censals per a propers padrons a nom d’ A. M. J. HEREUS 
DE, amb DOI ***1337** i domicili al carrer CL ALOMA, XX del municipi de l’Aldea, del 
concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus 
urbans. 
 
Quart.  Traslladar aquest acord a l’interessat, a la Diputació de Tarragona i als serveis 
municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.17.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/245). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 17 de febrer de 2021 registre general d’entrada núm. 
2021/571 presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos 
Locals, del  concepte de taxa de recollida escombraries, a nom de GOLIAT 10 SL, 
comunicant que determinats objectes tributaris mantenen una titularitat errònia. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
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A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Accedir a la petició del Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió 
d’Ingressos Locals i donar de baixa per canvi de subjecte passiu els rebuts relacionats 
a continuació a nom de GOLIAT 10 SL, pel concepte de la Taxa per recollida, tractament 
i eliminació d'escombraries i altres residus urbans. 
 
431841002020010002577,431841002020010002578,431841002020010002579, 
431841002020010002580,431841002020010002581,431841002020010002582, 
431841002020010002583,431841002020010002584,431841002020010002585, 
431841002020010002586,431841002020010002587,431841002020010002588, 
431841002020010002591,431841002020010002592,431841002020010002593, 
431841002020010002594,431841002020010002595,431841002020010002596, 
431841002020010002597,431841002020010002598,431841002020010002599, 
431841002020010002600,431841002020010002602,431841002020010002603, 
431841002020010002604,431841002020010002605,431841002020010002608, 
431841002020010002609,431841002020010002610,431841002020010002611, 
431841002020010002612,431841002020010002614,431841002020010002615, 
431841002020010002616,431841002020010002617,431841002020010002618, 
431841002020010002619,431841002020010002620,431841002020010002622, 
431841002020010002623,431841002020010002624,431841002020010002625, 
431841002020010002626,431841002020010002627,431841002020010002628, 
431841002020010002629,431841002020010002630,431841002020010002631, 
431841002020010002633,431841002020010002636,431841002020010002589, 
431841002020010002634,431841002020010002607,431841002020010002637, 
431841002020010002601,431841002020010002632,431841002020010002635, 
431841002020010002621 
 
Segon. Emetre nova liquidació per a l’exercici 2020 a nom de SOCIEDAD DE GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA (SAREB), en concepte de la Taxa per 
recollida, tractament i eliminació escombraries, per als següents immobles: 
 

ADREÇA TRIBUTÀRIA NÚM. FIX 

AV. CATALUNYA, 258 1R 10 43-184-100-184100002577 

AV. CATALUNYA, 258  3R 15 43-184-100-184100002578 

AV. CATALUNYA, 258 2N 14 43-184-100-184100002579 

AV. CATALUNYA, 258 1R 15 43-184-100-184100002580 

AV. CATALUNYA, 258 3R 7 43-184-100-184100002581 

AV. CATALUNYA, 258 1R 7 43-184-100-184100002582 

AV. CATALUNYA, 258 1R 9 43-184-100-184100002583 

AV. CATALUNYA, 258 3R 16 43-184-100-184100002584 
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AV. CATALUNYA, 258 2N 16 43-184-100-184100002585 

AV. CATALUNYA, 258 3R 12 B 43-184-100-184100002586 

AV. CATALUNYA, 258 2N 10 43-184-100-184100002587 

AV. CATALUNYA, 258 2N 11 43-184-100-184100002588 

AV. CATALUNYA, 258 2N 5 43-184-100-184100002591 

AV. CATALUNYA, 258 3R 10 43-184-100-184100002592 

AV. CATALUNYA, 258 3R 13 43-184-100-184100002593 

AV. CATALUNYA, 258 2N 12 43-184-100-184100002594 

AV. CATALUNYA, 258 2N 13 B 43-184-100-184100002595 

AV. CATALUNYA, 258 1R 14 43-184-100-184100002596 

AV. CATALUNYA, 258 1R 6 43-184-100-184100002597 

AV. CATALUNYA, 258 3R 6 43-184-100-184100002598 

AV. CATALUNYA, 258 1R 12 43-184-100-184100002599 

AV. CATALUNYA, 258 3R 11 43-184-100-184100002600 

AV. CATALUNYA, 258 1R 13 43-184-100-184100002602 

AV. CATALUNYA, 258 3R 12 43-184-100-184100002603 

AV. CATALUNYA, 258 3R 13 B 43-184-100-184100002604 

AV. CATALUNYA, 258 2N 8 43-184-100-184100002605 

AV. CATALUNYA, 258 2N 6 43-184-100-184100002608 

AV. CATALUNYA, 258 3R 8 43-184-100-184100002609 

AV. CATALUNYA, 258 3R 14 43-184-100-184100002610 

AV. CATALUNYA, 258  2N 13 43-184-100-184100002611 

AV. CATALUNYA, 258 2N 15 43-184-100-184100002612 

AV. CATALUNYA, 258 3R 5 43-184-100-184100002614 

AV. CATALUNYA, 258 1R 8 43-184-100-184100002615 
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AV. CATALUNYA, 258 1R  11 43-184-100-184100002616 

AV. CATALUNYA, 258 1R 12 B 43-184-100-184100002617 

AV. CATALUNYA, 258 1R 13 B 43-184-100-184100002618 

AV. CATALUNYA, 258 2N 12 B 43-184-100-184100002619 

AV. CATALUNYA, 258 2N 9 43-184-100-184100002620 

AV. CATALUNYA, 258 3R 3 43-184-100-184100002622 

AV. CATALUNYA, 258 1R 2 43-184-100-184100002623 

AV. CATALUNYA, 258 3R 2 43-184-100-184100002624 

AV. CATALUNYA, 258 2N 1 43-184-100-184100002625 

AV. CATALUNYA, 258 2N 2 43-184-100-184100002626 

AV. CATALUNYA, 258 2N 3 43-184-100-184100002627 

AV. CATALUNYA, 258 1R 1 43-184-100-184100002628 

AV. CATALUNYA, 258 1R 4 43-184-100-184100002629 

AV. CATALUNYA, 258 3R 1 43-184-100-184100002630 

AV. CATALUNYA, 258 1R 3 43-184-100-184100002631 

AV. CATALUNYA, 258 3R 4 43-184-100-184100002633 

AV. CATALUNYA, 258 2N 4 43-184-100-184100002636 

 
Tercer. Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de SOCIEDAD DE 
GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA (SAREB) amb CIF A86602158 i 
domicili al carrer CL COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), 
del concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres 
residus urbans. 
 
Quart.  Traslladar aquest acord a l’interessat, a la Diputació de Tarragona i als serveis 
municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.18.- PROPOSTA D’ACORD DE LA REGIDORIA D’ACCIÓ C ULTURAL SOBRE 
APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJU NTAMENT DE 
L’ALDEA I LA SOCIETAT CULTURAL RECREATIVA UNIÓ ALDE ANA DESTINADA 
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AL FOMENT DE LA CULTURA AL MUNICIPI DURANT L’ANY 20 21. NÚM. EXP.: 
2021/242 
 
Es dona compte de la següent proposta de la Regida d’Acció Cultural: 
 
“L’Ajuntament de l’Aldea està disposat a col·laborar econòmicament amb la Societat 
Cultural Recreativa Unió Aldeana ajudant-la econòmicament per tal que aquesta entitat 
pugui portar a terme els diversos actes culturals i les jornades culturals d’aquest any 
2021. 
 
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. 
 
Atès que en el pressupost municipal 2021 figura l’aplicació pressupostària 
2021/1/334/48012, on es preveu la concessió d’una subvenció per un import de 1.500,00 
€ a la Societat Cultural Recreativa Unió Aldeana i, donat que en les bases d’execució 
del pressupost municipal també es contempla aquesta subvenció en el punt 5.1 de la 
Base 34. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18 
de juny. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Societat Cultural 
Recreativa Unió Aldeana destinada al foment de la cultura al municipi amb la realització 
de diversos actes culturals i jornades culturals  per a l’any 2021, pel qual es regula la 
concessió directa d’una subvenció per un import de 1.500,00 € en els termes que consta 
incorporat a l’expedient. 
 
2.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents a 
l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni. 
 
3.- Notificar aquest acord a la Societat Cultural Recreativa Unió Aldeana i traslladar-lo 
al servei municipal d’intervenció. 
 
4.- Un cop signat el conveni es publicarà en el portal de la transparència de l’Ajuntament 
de l’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.19.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/248). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la instància de data 17 de febrer de 2021 registre general d’entrada núm. 
2021/570 presentada pel senyor J. A. R. C., comunicant que va formalitzar escriptura de 
compravenda, autoritzada per la notària Eva Alejandra Linage Hernaz de la ciutat de 
Tortosa en data 16 de febrer de 2021, de la qual n’aporta còpia. 
 
Vista la documentació aportada, procedeix que s’actualitzi el padró de la Taxa per 
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Joan Carles, 
núm. XX, referència cadastral 8231404BF9183A0001ZM a favor del Sr. F. B. A.. 
 
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.  Actualitzar el padró i donar de baixa a nom del Sr. J. A. R. C. el rebut pel 
concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble 
ubicat al C/Joan Carles, núm. XX, referència cadastral 8231404BF9183A0001ZM per a 
l’exercici de l’any 2022. 
 
Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de F. B. A., amb DNI 
***2915** i domicili al C/Joan Carles I, núm. XX de l’Aldea (43896), del concepte de la 
Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans, per a 
l’exercici de l’any 2022. 
 
Tercer . Traslladar aquest acord a l’interessat i als serveis municipals adients, als efectes 
oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.20.- PROPOSTA D’ACORD DE LA REGIDORIA D’ACCIÓ C ULTURAL SOBRE 
APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJU NTAMENT DE 
L’ALDEA I EL PATRONAT DE L’ERMITA DE LA MARE DE DÉU  DE L’ALDEA 
DESTINAT A FINANÇAR LES DESPESES DE MANTENIMENT DEL  PATRIMONI 
HISTÒRIC-ARQUITECTÒNIC DE L’ERMITA DE L’ALDEA, AIXÍ  COM ALTRES 
ACTIVITATS QUE DESPLEGUI EL PATRONAT DE L’ERMITA DE  CARÀCTER 
LÚDIC-SOCIAL DURANT L’ANY 2021. NÚM. EXP.: 2021/240  
 
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora d’Acció Cultural: 
 
“L’Ajuntament de l’Aldea està disposat a col·laborar econòmicament amb el Patronat de 
l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea per tal que aquesta entitat pugui mantenir el 
patrimoni històric-arquitectònic de l’Ermita de l’Aldea, així com altres activitats de 
caràcter lúdic-social. 
 
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 
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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. 
 
Atès que en el pressupost municipal 2021 figura l’aplicació pressupostària 
2021/1/231/48000, on es preveu la concessió d’una subvenció per un import de 4.000,00 
€ al Patronat de l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea i, donat que en les bases 
d’execució del pressupost municipal també es contempla aquesta subvenció en el punt 
5.1 de la Base 34. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18 
de juny. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i el Patronat de 
l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea destinat a finançar les despeses de manteniment 
del patrimoni històric-arquitectònic de l’Ermita de l’Aldea, així com altres activitats que 
desplegui el Patronat de l’Ermita de caràcter lúdic-social durant l’any 2021, pel qual es 
regula la concessió directa d’una subvenció per un import de 4.000,00 € en els termes 
que consta incorporat a l’expedient. 
 
2.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents a 
l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni. 
 
3.- Notificar aquest acord al Patronat de l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea i traslladar-
lo al servei municipal d’intervenció. 
 
4.- Un cop signat el conveni es publicarà en el portal de la transparència de l’Ajuntament 
de l’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.21.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN CONV ENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I CÁRIT AS DIOCESANA 
DE TORTOSA DESTINADA AL FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ C ARITATIVA I 
SOCIAL QUE AQUESTA ENTITAT DESPLEGA A L’ALDEA MITJA NÇANT CÁRITAS 
PARROQUIAL, ANY 2021, NÚM. EXP. 2021/241 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist el text del conveni de col·laboració destinat a finançar l’actuació caritativa i social 
que Cáritas Diocesana de Tortosa desplega a l’Aldea mitjançant Cáritas Parroquial per 
l’exercici 2021, i que s’ha de signar entre l’entitat CARITAS DIOCESANA DE TORTOSA 
i aquest Ajuntament. 
 
Atès que en el pressupost municipal 2021 hi figura una subvenció nominativa a favor 
d’aquesta entitat per un import de 6.000,00 euros a l’aplicació pressupostaria 
2021/1/231/48001. 
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Atès el previst a l’art. 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, així com l’art. 66 del RD 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament que desenvolupa el text legal mencionat anteriorment. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de data 18 de juny. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre  l’entitat CARITAS DIOCESANA DE 
TORTOSA i l’Ajuntament de l’Aldea per al finançament de l’actuació caritativa i social 
que aquesta entitat desplega a l’Aldea mitjançant Cáritas Parroquial per l’exercici 2021. 
 
SEGON.-Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes 
tendents a l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a CARITAS DIOCESANA DE TORTOSA i traslladar-
lo al servei municipal d’intervenció. 
 
QUART.- Un cop signat el conveni es publicarà en el portal de la transparència de 
l’Ajuntament de l’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.22.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACT E MENOR 
D'OBRES PER A L'ARRANJAMENT DEL CARRER VENTURETA. N ÚM. EXP.: 
2021/229. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar les obres menors per a l’arranjament del C/ 
Ventureta de L’Aldea pels danys causats pel temporal Glòria. 
 
2. Atès que s’han presentat les següents ofertes per a la realització de les obres: 
 
Person a física/jurídica  Impo rt sense IVA  
CANALDELTA SL 25.956,75 € 
FRACPA CONSTRUCCIONS I REFORMES SL 28.330,80 € 
JOSEP LLOSA GAS 27.050,00 € 

 
3. Vist els pressupostos presentats els més econòmic és el de la mercantil 
CANALDELTA SL. 
 
4. 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 d’obres, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 45233252-0 
- El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch. 
- El preu del contracte es fixa en 25.956,75 €, i 5.450,92 € 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 31.407,67 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 25.956,75 € pressupost net, i 5.450,92 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2021/1/454/61906 
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 
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L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent d’aprovar una modificació no 
substancial d’una llicència d’obres majors, 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 SOBRE LA  MODIFICACIÓ NO SUB STANCIAL D’UNA 
LLICÈNCIA D’OBRES. INTERESSADA: A. C. C. (NÚM. EXP. : 2020/1047) 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 4 de novembre de 2020 
amb Registre d'entrada núm. 2020/3775: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/1047 A. C. C. Av/ Catalunya, XXX 
(8733902BF9183D0001HR) 

Obra 
major 

- 

 
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 6 de febrer de 2020, es va 
concedir llicència d’obres a la Sra. A. C. C. per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
a l’Avinguda Catalunya, XXX (Ref. Cadastral: 8733902BF9183D0001HR) d’aquest 
municipi (Expedient: 2019/1200). 
 
Vist que en data 4 de novembre 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 interessada ha procedit 
al pagament de les liquidacions referents a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres i a la Taxa de la llicència urbanística. 
 
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 A. C. C. la modificació de caràcter no substancial de la llicència 
urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar a l’Avinguda Catalunya, XXX 
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d’aquest municipi (Ref. Cadastral: 8733902BF9183D0001HR), 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.- La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística no es 
modifica respecte de la llicència atorgada inicialment. 
 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
1. Cal que l’interessat formalitzi la cessió de vials simultàniament a la concessió de la 

llicència.  
2. Previ inici de les obres d’interessat haurà de sol·licitar que els serveis tècnics de 

l’ajuntament delimitin les alineacions i rasants de l’emplaçament, pel que fa al carrer 
Gas. 

3. Cal executar l’execució simultània de les obres urbanització necessàries perquè els 
terrenys assoleixin la condició esmentada. 

4. 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. 

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. 
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6. No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit. 
7. 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. 

8. 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.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent de contractar les obres 
d’arranjament d’un camí a causa del seu mal estat, 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. 
 
3.2.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE M ENOR D'OBRES 
D'ARRANJAMENT DELS DESPERFECTES CAUSATS PEL TEMPORA L GLÒRIA AL 
CAMÍ DE LA TRAVESSERA DE VINAIXAROP. NÚM. EXP.: 202 1/258. 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar les obres menors per a l’arranjament dels 
desperfectes causats pel temporal Glòria al Camí de la travessera de Vinaixarop 
 
2. Atès el pressupost presentat per la mercantil PATRAN COSTA DORADA SL en data 
26 de febrer de 2021 RE 704 per un import de 18.284,00 € més l’IVA. 
 
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 d’obres, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 45233251-3 
- El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch. 
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- El preu del contracte es fixa en 18.284,00 €, i 3.839,64 € 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 22.123,64 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 18.284,00 € pressupost net, i 3.839,64 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2021/1/454/61906 
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 d’aprovar la liquidació del pressupost 
2020 perquè finalitza el termini d’aprovació, 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. 
 
3.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQU IDACIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL 2020.  
 
“Competència:  
 
Aprovació de la liquidació de pressupost de l’exercici 2020. 
 
Identificació de l’expedient  
 
Aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2020. 
 
FETS 
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1. La regidora d’Hisenda ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient d’aprovació 
de la liquidació de l’exercici 2020. 
 
2. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com encarregar 
a la intervenció municipal l’elaboració dels documents necessaris per a formar i l’emissió 
dels informes corresponents. 
 
3. La intervenció ha emès informes en relació als resultats pressupostaris de la liquidació 
del pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, l’estat de les inversions financerament 
sostenibles, de les resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les objeccions 
formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en matèria d’ingressos així 
com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització.  
 
4. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2020, a 31 de desembre del mateix 
exercici, s'obté el següent resultat:  
 
4.1. Pressupost de despeses:   
L’execució del pressupost de despeses corrent i del tancat així com les obligacions 
pendents de pagament : 
 

 
4.2. Pressupost d’ingressos:  
 
L’execució del pressupost d’ingressos corrent i del tancat així com els drets pendents 
de cobrament : 
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 4182940,85
Modificacions d’ingressos: 2265,63
Pressupost definitiu d’ingressos: 4185206,48
Drets reconeguts: 3956901,45
Drets anul·lats: 27741,74
Devolució d’ingressos: 43467,77
Recaptació neta: 3260623,02
Drets pendents de cobrament: 625068,92

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 1456498,32
Baixes: 759,53
Recaptació: 232863,58
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 1222875,21

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 1847944,13  
 
4.3. Resultat pressupostari ajustat:  
 
El resultat pressupostari ajustat és de 299.197,51€ 
 

 
 
4.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals : 
 
El romanent de tresoreria per a despeses generals és de 978.442,00€: 
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4.5. Estalvi net  

     2020 
 + Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets 
rec.nets 3.659.855,43 
 - Ingressos corrents afectats a operacions de capital 
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos 
per actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments 
urbanístics" i altres) 0,00 
 - Obligacions reconegudes (cap 1, 2 i 4): Oblig.recon.netes 3.146.989,75 
+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)   

 - Anualitat teòrica 0,00 

ESTALVI NET 512.865,68 
 
4.6. Romanents de crèdit:  
 
El total de romanents de crèdits és de 578.712,05 €  Estan formats pels romanents 
d’incorporació obligatòria i voluntària: 
  
  - Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos 
afectats, amb el següent detall:  
 
Adjudicació obres per millora i arranjament esplanada antiga via del tren, exp. 2020-374 
per import de 76.488,85 € 
 
  - Incorporació voluntària: 
 
     Per import de 502.223,20€  
 
Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran si existeixen recursos suficients. 
 
4.7. Càlcul de la capacitat o necessitat de finança ment derivada de la liquidació 
del pressupost.  
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L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 
de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 
comptabilitat nacional i la pressupostària. 
 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 3.192,12€ 
 

Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat    
Ingressos no financers 3.885.691,94 
Despeses no financeres 3.672.370,82 
Superàvit no f inancer  213.321,12 
Ajustos d'ingressos    
Recaptació  -210.129,00 
PTE 0,00 
Interessos 0,00 
Compte 418 0,00 
Altres 0,00 
Ajustos de despeses    
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 3.675.562,94 
Despeses ajustades 3.672.370,82 
Capacitat de finançament  3.192,12 

 
4.8. Compliment de la regla de la despesa  
 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2019 amb aquell 
que es desprèn de la liquidació del 2020. 
 
A continuació es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat 
local: 
 

Concepte  
Liquidació 
exercici 2019 

Liquidació 
exercici 2020 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos  4.411.904,61 3.672.370,82 
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons 
el SEC) 

0,00 0,00 

-Venda de terrenys i altres inversions reals.   0,00 
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.   0,00 
+/-Execució d'avals.   0,00 
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+Aportacions de capital.   0,00 
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.   0,00 
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar 
a pressupost. 

  0,00 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de 
les Associacions público privades. 

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.   0,00 
+/-Arrendament financer.   0,00 
+Préstecs   0,00 
-Inversions realitzades per la Corporació local per 
compte d'altres Administracions Públiques 

  0,00 

Altres 

  0,00 

 
Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute  

4.411.904,61 3.672.370,82  

-Pagaments per transferències (i altres operacions 
internes) a altres ens que integren la Corporació Local 

  0,00  

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents 
de la Unió Europea o d'altres Administracions 
públiques  

284.057,15 240.378,45 
 

Unió Europea   0,00  

Estat   0,00  

Comunitat Autònoma 144.381,94 3.000,00  

Diputacions 127.377,80 237.378,45  

Altres Administracions Públiques 12.297,41 0,00  

- Transferències per fons dels sistemes de finançament   0,00  

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació    0,00  

Total despesa computable a l'exerci ci (1)  4.127.847,46 3.431.992,37  

Taxa de referència de creix. del PIB (2)  0,000    

Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   

4.127.847,46    

+ canvis normatius que suposen increments 
permanents de la recaptació (3) 

0,00    

- canvis normatius que suposen decrements 
permanents de la recaptació (3) 

0,00    

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) 
(4) 

4.127.847,46    

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)    3.431.992,37  

Marge de compliment    695.855,09  

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   -16,86%  

 
Compleix la Regla de la despesa amb un marge de 695.855,09€  i una variació de la 
despesa computable en relació a l’exercici anterior de -16,86 %.  
 
4.9 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat  
 
4.9.1. Deute públic:  
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L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute 
per al subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna 
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents 
liquidats consolidats. 
 
El volum de deute viu a 31/12/2020, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és de 0% d’acord amb el detall : 
 

    Nivell de deute viu  Import  
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)  3.659.855,43 
2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00 

3   
Total ingressos corrents consolidats ajustats: 
(1-2) 3.659.855,43 

4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini  0,00 
5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini  0,00 
6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)  0,00% 

 
4.9.2. Període mig de pagament  
 
El PMP anual és de 8,16 dies.  
 
4.10. Estat de les inversions financerament sosteni bles  
 
1. La intervenció no va emetre informe en relació a la distribució del superàvit de 
l’exercici 2019. A l’estar suspeses les regles fiscals no és d’aplicació el destí del 
superàvit.  
 
4.11. Informe anual de les resolucions adoptades pe r l’alcaldia contràries a les 
objeccions formulades per la intervenció i de les a nomalies detectades en matèria 
d’ingressos així com dels acords adoptats amb omiss ió del tràmit de fiscalització  
 
4.11.1. Informe anual de totes les resolucions adoptades per la presidència de l’entitat 
local contràries a objeccions 
 

Expedient  Assumpte  Resolt decret  

2020-1167 
complements productivitats periòdiques nòmina 
desembre 2020 2020-492 

2020-1026 
complements productivitats periòdiques nòmina 
novembre 2020 2020-440 

2020-912 
complements productivitats periòdiques nòmina octubre 
2020 2020-397 

2020-784 
complements productivitats periòdiques nòmina 
setembre 2020 2020-359 

2020-696 
complements productivitats periòdiques nòmina agost 
2020 2020-325 

2020-572 
complements productivitats periòdiques nòmina juliol 
2020 2020-271 
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2020-453 
complements productivitats periòdiques nòmina juny 
2020 2020-229 

2020-380 
complements productivitats periòdiques nòmina maig 
2020 2020-195 

2020-312 
complements productivitats periòdiques nòmina abril 
2020 2020-164 

2020-201 
complements productivitats periòdiques nòmina març 
2020 2020-125 

2020-134 
complements productivitats periòdiques nòmina febrer 
2020 2020-80 

2020-53 
complements productivitats periòdiques nòmina gener 
2020 2020-19 

 
4.11.2. Informe anual de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos  
 
No n’hi ha. 
 
4.11.3. Informe sobre omissió de la fiscalització  
 
No n’hi ha. 
 
4.12. Informe anual dels comptes justificatius dels  pagaments a justificar i 
bestretes de caixa fixa  
 
Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa 
fixa  
 
a) Pagaments a justificar 
 
No n’hi ha. 
b) Bestretes de caixa fixa 
 
No n’hi ha. 
 
FONAMENTS JURÍDICS  
 
1. L’article 191 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, i l’article 89 del Reial decret 500/1990, 
de 20 d’abril, disposen que el pressupost de l’exercici es liquidarà en relació a la 
recaptació de drets i al pagament d’obligacions al 31 de desembre de l’any natural 
corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments 
pendents. 
 
2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del 
pressupost  posa de manifest diversos aspectes: 
 
Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits 
inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i 
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
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Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les 
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com 
la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/1990 determina que, com a conseqüència de la liquidació 
del pressupost, s’hauran de determinar els drets pendents de cobrament i les 
obligacions pendents de pagament el 31 de desembre, el resultat pressupostari de 
l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
5. L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla 
econòmic financer durant l'any en curs i el següent. 
 
6. L’article 32 de la LOEPSF, regula la norma general del destí del superàvit 
pressupostari, i disposa que en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest 
un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, 
sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit 
a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta 
de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del 
superàvit. 
 
7. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix  que si les corporacions locals 
compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de les 
Hisendes locals en matèria d’autoritzacions d’operacions d’endeutament, ha liquidat 
l’exercici anterior amb capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a despeses 
generals positiu i el seu  període mig de pagament no supera el valor de 30, podran 
destinar l’import del superàvit un cop deduïdes, si escau, les despeses pendents 
d’aplicar a pressupost, a finançar inversions financerament sostenibles amb el límit de 
la previsió de la capacitat de finançament de l’exercici següent, sempre que així s’habiliti 
per a exercicis posteriors al 2014 mitjançant la Llei de Pressupostos generals de l’Estat.  
 
8. L’article 3 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a 
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, disposa que el superàvit 
pressupostari de les entitats locals de l’any 2019 que compleixin amb allò establert a la 
DA 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, i amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament del 2020, sempre 
que no superi l’import que determini el Ministeri, es podrà destinar exclusivament a: 
 
- finançar despeses d’inversió de la política de despesa 23 “Serveis socials i promoció 
social”, sempre que es compleixin les regles establertes a la disposició addicional sisena 
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
- finançar les despeses corrents corresponents a les prestacions de l’article 1.2 del RD 
8/2020 
 
9. El RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries 
en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, estableix que l’import màxim 
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que podrà destinar cada entitat local a aquesta despesa serà, com a màxim, l’equivalent 
al 20% del saldo positiu que quedi una vegada deduït al superàvit l’import de les 
despeses pendents d’aplicar al pressupost, l’import derivat de l’aplicació de l’article 12.5 
de la LOEPSF i l’import pendent d’executar de les inversions financerament sostenibles 
provinents de la distribució del superàvit del 2018. 
 
10. L’article 6 del RD 20/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria 
d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica disposa que les entitats locals 
podran destinar al 2020, com a màxim, el 7% del saldo corresponent a l’any 2019 que 
resulti de l’aplicació de les regles de l’apartat 2 de la disposició addicional 6a de la 
LOEPSF per a finançar despeses d’inversió en vehicles elèctrics purs o amb etiqueta 
ambiental ZERO, excepte en el cas que s’acrediti que no existeixen vehicles ZERO que 
compleixin amb les necessitats mínimes de servei, en aquest cas, podran substituir-se 
per vehicles amb etiqueta ECO, i en infraestructures de recàrrega per a l’ús dels vehicles 
adquirits, que es destinin a la prestació de serveis públics de recollida, eliminació i 
tractament de residus, seguretat i ordre públic, protecció civil, prevenció i extinció 
d’incendis i de transport de viatgers. 
 
11. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix els següents requisits: que 
les entitats que no superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions 
d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent 
de tresoreria positiu, una vegada descomptat l’anualitat de les mesures especials de 
finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de 
morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2020. 
 
12. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen 
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses 
o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les 
obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la 
situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres 
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i 
despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada 
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit 
del deute.  
 
13. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
14. La disposició addicional setzena 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 estableix que 
anualment, conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de 
l’entitat local i es publicarà al portal web el grau de compliment dels criteris establerts a 
la memòria econòmica de la inversió així com del seu grau d’execució.  
 
15. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la 
Informació Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en 
matèria de gestió pressupostària: 
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La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del pla 
de reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 
L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació 
previstes en la normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en aquest 
últim cas s'hagués formulat requeriment. 
La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió de 
noves mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb l'article 
24.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 
La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de reequilibri, 
segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril. 
 
16. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels 
Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa 
suposa una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a l’article 
135.4 de la Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix en aquest 
acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 sobre els 
objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic. 
 
17. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació del 
ACM de 6 d’octubre de 2020. 
 
18. La DA 108a de la Llei 11/2020 de 30 de desembre, General de pressupostos de 
l’estat de 2021 disposa que Si l'entitat local liquida l'exercici 2020 amb estalvi net 
negatiu o endeutament superior al 75%   dels seus ingressos corrents liquidats 
ajustats en l'exercici immediat anterior, l'entitat local, mitjançant acord del seu Ple, ha 
d'aprovar un pla de sanejament financer o de reducció de deute per corregir, en un 
termini màxim de cinc anys , el signe de l'estalvi net o el volum d'endeutament, 
respectivament.  
 
PART DISPOSITIVA  
 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020. 
 
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 
 
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

La Presidència aixeca la sessió a les 13:40 hores d el dia 26 de febrer de 2021, de 
la qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta  acta de 70 pàgines. 
 
Vist i Plau, 
 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  
 




