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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 4/22 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 25 DE 
FEBRER DE 2022. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  25 de febrer de 2022 
  
A L’Aldea, quan són les 19:15 hores, del dia 25 de febrer de 2022, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, 
que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, 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 11 DE 
FEBRER DE 2022. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular 
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 11 de febrer de 2022 
que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per 
unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme  
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: G. P. F. (NÚM. EXP. 2022/129) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist que G. P. F., amb Registre General d’Entrada 2022/342, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en adequació interior de magatzem i construcció de lavabo al 
carrer Vilafranca, X (Ref. Cad.: 9436403BF9193E0001AJ) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 15 de febrer de 2022 per l’Arquitecte del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, en funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament en virtut de 
resolució de 4 de febrer de 2022, 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 G. P. F., consistents en l’adequació interior de magatzem i construcció 
de lavabo al carrer Vilafranca, X (Ref. Cad.: 9436403BF9193E0001AJ) 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:   2022/129    
R.G.E.:  2022/342 
Assumpte:   Comunicació prèvia d’obres. 
Sol·licitant:    G. P. F. 
Emplaçament:   Carrer Vilafranca, X 
Ref. Cadastral:      9436403BF9193E0001AJ 
 
Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre, en funcions 
d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la petició aprovada en data 
04.02.2022 i núm. Expedient 136/2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Adequació interior d’un magatzem i construcció d’un bany.  
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2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència, pressupost contractista i plànol 
cadastre. 
 
3 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl urbà amb la 
qualificació de Residencial Extensiva tipus A (clau  2A) (Codi MUC R3 Residencial, 
Ordenació tancada).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 3.067,85 €. 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 3.067,85 € x 3,60 % 110,44 € 

TOTAL  110,44 € 
 
Oriol Forgas Jorquera 
Arquitecte Consell Comarcal del Baix Ebre 

En funcions d’assistència tècnica a l’ajuntament” 

 
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 110,44 € amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 3.067,85 x 3,60 % 110,44 € 

TOTAL  110,44 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: G. M. V. (NÚM. EXP. 2022/137) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que G. M. V., amb Registre General d’Entrada 2022/367, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en reforma de cuina i bany i canvi de finestra i balconeres a 
l’immoble ubicat a la Plaça Dr. Josep Maimo, X, 3r – 3a (Ref. Cad.: 
8431908BF9183B0010ZG) d’aquest municipi. 
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Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 15 de febrer de 2022 per l’Arquitecte del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, en funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament en virtut de 
resolució de 4 de febrer de 2022, 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 G. M. V., consistents en reforma de cuina i bany i canvi de finestra i 
balconeres de l’immoble ubicat a la Plaça Dr. Josep Maimó, X, 3r – 3a (Ref. Cad.: 
8431908BF9183B0010ZG) 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:   2022/137    
R.G.E.:  2022/367 
Assumpte:   Comunicació prèvia d’obres. 
Sol·licitant:    G. M. V. 
Emplaçament:   Plaça Dr. Josep Maimo, X – 3r 3a 
Ref. Cadastral:      8431908BF9183B0010ZG 
 
Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre, en funcions 
d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la petició aprovada per en 
data 04.02.2022 i núm. Expedient 136/2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme resten subjectes a comunicació prèvia.  
 
1 Descripció de la petició 
Reforma cuina i bany i canvi de finestra i balconeres.  
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència, pressupost contractista i plànol 
cadastre. 
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3 Règim del sòl 
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i 
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós 
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl urbà amb la 
qualificació de Residencial Extensiva tipus A (clau  2A) (Codi MUC R3 Residencial, 
Ordenació tancada).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 4.800,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.800,00 € x 3,60 % 172,80 € 

TOTAL  172,80 € 
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L’Aldea, a data de la signatura electrònica. 
 
Oriol Forgas Jorquera 
Arquitecte Consell Comarcal del Baix Ebre 

En funcions d’assistència tècnica a l’ajuntament” 

 
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 172,80 € amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.800,00 x 3,60 % 172,80 € 

TOTAL  172,80 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: J. M. S. G. (NÚM. EXP.: 2022/5 1) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 10 de gener de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/72: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/51 J. M. S. G.  C/ Pla de Sol, XX 
(001801300BF91D0001TY) 

Obra 
menor 26,80 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
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Considerant que, d'acord amb l'informe emès en data 16 de febrer de 2022 per 
l’Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència a l’Ajuntament 
de l’Aldea en virtut de resolució de 4 de febrer de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl 
l'autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a J. M. S. G. llicència d’obres per al canvi de dues finestres i porta 
de l’immoble ubicat al Camí Pla de Sol, XX (Ref. Cadastral: 001801300BF91D0001TY)  
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. 
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CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 26,80 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

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

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

26,80 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
− L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat i 

salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

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

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

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

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: C. H. (NÚM. EXP.: 2022/63) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 17 de gener de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/192: 
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EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/63 C. H.  Pol. X – Parc. XX 
(9037802BF9183N0001OW) 

Obra 
menor 26,80 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès en data 16 de febrer de 2022 per 
l’Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència tècnica a 
l’Ajuntament en virtut de resolució de 4 de febrer de 2022, els actes d'edificació i ús del 
sòl l'autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a C. H. llicència d’obres per a canvi d’instal·lacions i bany a 
l’habitatge ubicat al Pol. X – Parc. XX (Ref. Cad.: 9037802BF9183N0001OW)  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.. 



 
  
 
 
 
 

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

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 123,60 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.575,00 x 3,60  92,70 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 2.575,00 x 1,20  30,90 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

123,60 € 

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

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

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

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

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

− Es tracta d’obres necessàries i indispensables per complir les condicions de 
salubritat, seguretat, accessibilitat universal i ornament, o les requerides per la 
normativa aplicable en cada cas i fins on arriba el deure de conservació. Així mateix, 
les obres sol·licitades no comporten volum edificat sobre la cota de terreny ni 
comporten canvi d’ús o augment o distribució diferent del volum edificat. 
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SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: F. R. A. (NÚM. EXP.: 2022/59) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 17 de gener de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/193: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/59 F. R. A.  Pol. XX – Parc. XX 
(43184A011000960000ZT) 

Obra 
menor 26,80 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès en data 15 de febrer de 2022 per 
l’Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència tècnica a 
l’Ajuntament de l’Aldea en virtut de resolució de 4 de febrer de 2022, els actes 
d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent 
normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a F. R. A. llicència d’obres per a instal·lació de tanca sense mur 
inferior al Polígon XX – Parcel·la XX (Ref. Cad.: 43184A011000960000ZT)  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 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  13 

s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 26,80 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

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

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

26,80 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
− Les tanques han de complir els condicionants fixats als art. 142 i 144 bis, 

anteriorment esmentats. Han de ser visualment permeables en tota la seva alçada, 
si volen tenir una part massissa han de complir l’apartat b) de l’art. 144 bis i si la 
tanca ha de ser d’obra o opaca, apartat a) de l’art. 144bis, caldrà la seva justificació 
i l’autorització prèvia de l’ajuntament. 

 
“ Article 144 bis  
Construcció de tanques en sòl no urbanitzable  
La construcció de tanques en sòl no urbanitzable ordinari i sòl no urbanitzable 
deltaic es limita a aquells casos en què sigui imprescindible per raó de l’ús i de 
les circumstàncies del lloc o se’n justifiqui la necessitat per atendre els 
requeriments productius de l’explotació.  



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  14 

En la construcció de tanques de separació a finques, parcel·les o camins públics, 
s’han de complir les directrius següents: 
 
a)Només s’admeten tanques d’obra u opaques en aquelles parcel·les on per 
motius de seguretat, cal garantir la impossibilitat d’accés o de vistes i no hi hagi 
altres fórmules de tancament que puguin garantir-ho, i en tot cas no tindran una 
alçada superior a 2 metres. 
b)En tot cas s’admeten murs de pedra seca d’alçada no superior a 90 
centímetres. 
c)Les tanques de caràcter vegetal poden tenir una alçada de fins a 3 metres. En 
la resta de casos l’alçada màxima serà de 2 metres, inclòs el fonament en el cas 
de les tanques metàl·liques. 
d)Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la 
transparència en tota la seva alçada. 
e)Les tanques visualment permeables poden completar-se amb vegetació pròpia 
de l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi. 
f)Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva 
longitud, per bé que poden incorporar diferències per tal de millorar la integració 
amb l’entorn si aquest no és homogeni. 
g)Els materials manufacturats utilitzats en tanques han de tenir colors discrets 
per tal que s’integrin bé en gamma cromàtica del lloc. 
h)Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de 
tanques, aquestes han de permetre el pas de la petita fauna terrestre pròpia del 
lloc. 
i)Les tanques d’obra existents i les permeses en l’apartat a) s’han de tractar amb 
superposicions de vegetació viva per tal de millorar la seva integració al paisatge. 
 
Art. 142.- Vies Rurals.  
 
3. En el sòl no urbanitzable ordinari i en el sòl no urbanitzable deltaic les tanques 
metàl·liques, marges de pedra seca, murs de formigó, parets, o altres elements 
divisoris de la finca, respectaran les distàncies següents en relació amb els 
camins municipals: 
 
a) En zona de regadiu o arrossar: 3 m de l’eix del camí 
b) En zona de secà o garriga: 2,5 m de l’eix del camí ” 

 
− Caldrà respectar els límits de la vorera existents. 
− 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. 

− No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit. 
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− Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà de 
demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de marcar 
la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel 
qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, s’ha de 
portar abans de començar les obres el document d’ac ceptació d’un dipòsit 
signat per un gestor de residus autoritzat. Finalitzades aquestes, la persona 
interessada presentarà a l’Ajuntament el certificat o document acreditatiu dels 
residus de la construcció, la no presentació d’aquest document donarà lloc a 
l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa 
vigent 

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: S. M. N. (NÚM. EXP.: 2022/198)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 7 de febrer de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/464: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/198 S. M. N.  
Pol. Ind. Estació de 

Mercaderies – Finca X 
(8745952BF9184N0009HR) 

Obra 
menor 25,60 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès en data 15 de febrer de 2022 per 
l’arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència a l’Ajuntament 
en virtut de resolució de 4 de febrer de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl 
l'autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Concedir a S. M. N. llicència d’obres per a adequar franja de terra entre la 
vorera i el límit de la propietat amb llambordes i vegetal al Polígon Industrial Estació de 
Mercaderies, Finca X (Ref. Cad.: 8745952BF9184N0009HR) 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 25,60 € 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 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 200,00 x 1,20  2,40 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

25,60 € 
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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. 

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

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

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

SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: J. M. M. C. (NÚM. EXP. 2022/176 ) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que J. M. M. C., amb Registre General d’Entrada 2022/484, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en instal·lació de comptador d’aigua al Polígon Industrial 
Estació de Mercaderies, XX (Ref. Cad.: 8745979BF9184N0001DL) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès en data 15 de febrer de 2022 per l’Arquitecte del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, en funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament en virtut de 
resolució de 4 de febrer de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són 
conformes a la vigent normativa urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
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Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per J. M. M. C., consistents en instal·lació de comptador d’aigua al Polígon 
Industrial Estació de Mercaderies, XX (Ref. Cad.: 8745979BF9184N0001DL) 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:   2022/176    
R.G.E.:  2022/484 
Assumpte:   Comunicació prèvia d’obres. 
Sol·licitant:    J. M. M. C. 
Emplaçament:   Polígon estació mercaderies, XX 
 
Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre, en funcions 
d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la petició aprovada per en 
data 04.02.2022 i núm. Expedient 136/2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Instal·lació del comptador de l’aigua.  
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència indicant el pressupost. 
 
3 Règim del sòl 
L’emplaçament on s’han de realitzar les obres es qualifica en sòl industrial – intensitat 
2, d’acord amb les Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament 
el 15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 198,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 198,00 € x 3,60 % 7,13 € 

TOTAL  7,13 € 
 
L’Aldea, a data de la signatura electrònica. 
 
Oriol Forgas Jorquera 
Arquitecte Consell Comarcal del Baix Ebre 
En funcions d’assistència tècnica a l’ajuntament” 
 
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 7,13 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 198,00 x 3,60 % 7,13 € 

TOTAL  7,13 € 
 
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: T. S. P. (NÚM. EXP. 2021/1431)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per T. S. P. amb Registre general 
d’entrada núm. 2021/3779: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/1431 T. S. P. C/ Sant Pere, X 
(8431811BF9183A0001AM) Major 765,91 € 

 
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 en data 16 de febrer de 2022 per 
l'Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència a l’Ajuntament 
en virtut de resolució de 4 de febrer de 2022, els actes d’edificació i ús del sòl 
l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019, de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER. Concedir a T. S. P. la llicència d’obres majors per al canvi de coberta del 
magatzem ubicat al carrer Sant Pere, X (Ref. Cadastral: 8431811BF9183A0001AM), 
amb estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON. Les obres s’executaran d’acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s’escau. 
 
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat 
de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la 
llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació, 
que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat 
i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte 
quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER. Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART. D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística.  
 
CINQUÈ. Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 765,91 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 12.664,10 x 3,60 % 455,91 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 12.664,10 x 1,20 % 151,97 € (*)  

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. Núm. 
5)  310,00 € 

TOTAL  765,91 € 
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SISÈ. Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 

1- En tractar-se d’obres de substitució d’una coberta de fibrociment, previ 
inici de les obres caldrà presentar: 
 
• Estudi de Seguretat i Salut 
Per la tipologia dels treballs a realitzar cal incloure ESS 

 
• Pla de treball per a activitats amb risc d’exposició a l’amiant 
El pla de treball ha d’estar redactat per un tècnic/a superior en l’especialitat 
d’Higiene Industrial i cal que s’hi adjunti la documentació necessària que ho 
acrediti. 

 
• Documentació acreditativa que l’empresa que realitza els treballs ha d’estar 

inscrita en el RERA. 
Normativa aplicable 
Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant 
(BOE núm. 86, publicat l’11 d’abril de 2006). 

 
2- L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat 

i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  

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

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

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

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

7- 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. 
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2.1.9.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA D'OBRES 
MAJORS. INTERESSAT: J. P. P. (NÚM. EXP. 2021/1587) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per J. P. P. amb Registre general 
d’entrada núm. 2021/4238: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/1587 J. P. P. Carrer Estació, XX 
(9638806BF9193H0001WZ) Major 1.148,57 € 

 
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 en data 16 de febrer de 2022 per 
l'Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència a l’Ajuntament 
en virtut de resolució de 4 de febrer de 2022, els actes d’edificació i ús del sòl 
l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019, de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Concedir a J. P. P. la llicència d’obres majors per a la instal·lació d’ascensor 
hidràulic en l’habitatge ubicat al carrer Estació, XX (Ref. Cadastral: 
9638806BF9193H0001WZ), 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 
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13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte 
quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER. Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART. D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística.  
 
CINQUÈ. Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 1.148,58 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 23.293,77 x 3,60 % 838,57 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 23.293,77 x 1,20 % 279,53 € (*) 

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. Núm. 
5)  310,00 € 

TOTAL  1.148,57 € 

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

1- Previ l’inici de les obres cal que s’aporti full de  designació de Coordinador 
de Seguretat en fase d’execució d’obra. 

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

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

4- Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un 
cop notificada la llicència. 
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5- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà 
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de 
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

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

7- 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. 
 
2.1.10.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS. INTERESSADA: M. B. LL. (NÚM. EXP. 2 022/131) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per M. B. LL. en data 25 de gener 
de 2022 amb Registre general d’entrada núm. 2022/308: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/131 M. B. LL. C/ Sant Francesc, XX 
(8333803BF9183C0001UK) Major 786,37 € 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe emès en data 17 de febrer de 2022 per 
l'Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència a l’Ajuntament 
en virtut de resolució de 4 de febrer de 2022, els actes d’edificació i ús del sòl 
l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019, de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Concedir a M. B. LL. la llicència d’obres majors per a la construcció de piscina 
per a ús privat al carrer Sant Francesc, XX (Ref. Cadastral: 8333803BF9183C0001UK), 
amb estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON. Les obres s’executaran d’acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s’escau. 
 
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat 
de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la 
llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació, 
que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat 
i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte 
quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER. Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART. D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística.  
 
CINQUÈ. Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 786,37 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 16.010,41 x 3,60 % 576,37 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 16.010,41 x 1,20 % 192,12 € (*) 
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(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. Núm. 
5)  310,00 € 

TOTAL  786,37 € 

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

1- Previ l’inici de obres les cal que aporti: 
a. Full de designació de Coordinador de Seguretat e n fase d’ execució 

d’obra 
b. Full d’assumeix de direcció d’obra 

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

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

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

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

6- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.  Finalitzades aquestes, la 
persona interessada presentarà a l’Ajuntament el certificat o document 
acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació d’aquest document 
donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents d’acord 
amb la normativa vigent. 

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

SETÈ. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.11.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS. INTERESSADA: PLÀSTICS CASTELLÀ, S.A .U. (NÚM. EXP. 
2022/215) 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per Plàstics Castellà, S.A.U. en 
data 15 de febrer de 2022 amb Registre general d’entrada núm. 2022/588: 
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EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/215 Plàstics 
Castellà, S.A.U. 

Pol. Ind. Catalunya 
Sud – Parc. X 

(8428205BF9182G0001YF) 
Major 461,87 € 

 
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 en data 18 de febrer de 2022 per 
l'Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència a l’Ajuntament 
en virtut de resolució de 4 de febrer de 2022, els actes d’edificació i ús del sòl 
l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019, de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Concedir a Plàstics Castellà, S.A.U. la llicència d’obres majors per a 
interconnexió de centre de transformació amb xarxa particular de mitja tensió, al Polígon 
Industrial Catalunya Sud – Parcel·la X (Ref. Cadastral: 7345903BF9174N0001BG), amb 
estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON. Les obres s’executaran d’acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s’escau. 
 
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat 
de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la 
llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació, 
que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat 
i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte 
quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER. Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
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interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART. D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística.  
 
CINQUÈ. Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 461,87 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 4.218,50 x 3,60 % 151,87 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 4.218,50 x 1,20 % 50,62 € (*) 

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. Núm. 
5)  310,00 € 

TOTAL  461,87 € 

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

1- Previ l’inici de les obres deurà aportar Estudi bàs ic de seguretat i salut, full 
de assumeix direcció d’execució i full de designaci ó de Coordinador de 
Seguretat en fase d’ execució d’ obra . 

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

3- Abans d’obrir qualsevol rasa, s’hauran de de pos ar en contacte amb els 
serveis tècnics municipals per supervisar i/o acord ar el lloc d’aquesta.  

4- Els  creuaments s’han de fer perpendiculars a le s vies i totes les rases 
s’hauran de fer a partir de  talls rectes continuos  del paviment. 

5- Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de lo calitzar els serveis 
instal·lats i coordinar els treballs amb les respec tives companyies 
afectades. És responsabilitat del promotor garantir  la integritat dels 
mateixos. 

6- S’haurà de garantir una separació mínimes obliga tòries als serveis 
existents. En cas que no es pugui garantir s’execut aran les proteccions 
que preveu la legislació vigent. 

7- El promotor garantirà a totes les rases i replen s una compactació  al 95 % 
de pròctor modificat 

8- Abans procedir a la reposició de paviment, caldr à avisar als serveis tècnics 
municipals per tal que aquests els indiquin com exe cutar aquestes 
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tasques: Pel que fa a la sub base de formigó,  a la  correcta reposició del 
material de les obres d´urbanització i al asfalt.  

9- No es podrà utilitzar asfalt en gelat, sinó aglo merat en calent o reg asfàltic, 
segons correspongui. 

10- S’hauran de reparar si els hi ha, els desperfec tes causats als vials i 
propietats privades. 

11- 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. 

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

13- Previ l’inici de les obres deurà aportar el full de designació de Coordinador de 
Seguretat en fase d’ execució d’ obra. 

14- No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit.  
15- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, 

sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

16- 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. 
 
2.1.12.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U. (NÚ M. EXP.: 2022/54) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 12 de gener de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/159: 
 
 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/54 Telefónica España, 
S.A.U.  

Ctra. Tortosa, km. 
12 Obra menor ---- € 

 
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 en data 16 de febrer de 2022 per 
l'Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència a l’Ajuntament 
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en virtut de resolució de 4 de febrer de 2022, els actes d’edificació i ús del sòl 
l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
La interessada es troba subjecta, a efectes tributaris, al règim previst a la Llei 15/1987, 
de 30 de juliol, de tributació de la Companyia Telefònica Nacional d’Espanya, 
desenvolupada pel RD 1334/1998, de 4 de novembre i modificada per la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, d’Hisendes Locals, en la seva Disposició Addicional 8a, per la qual 
cosa resta exempta del pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres i de 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 Telefónica España, S.A.U. llicència d’obres per a substitució de 2 
postes de formigó, substitució de 2 riostras i instal·lar 1 riostra properes a la Carretera 
de Tortosa aprox. KM. 12 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 
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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.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
− Cal desplaçar el poste senyalat en una fletxa verme lla 70cm allunyat de l’eix 

del camí. 
 

 
Fletxa vermella: poste a desplaçar 70cm allunyant-se de l’eix del camí. 

Fletxa negra: sentit de les riostres paral·leles a la circulació, no perpendiculars. 
 
− Totes les riostres s’hauran de col·locar en el sent it paral·lel a la circulació, no 

perpendicular. 
− Caldrà comunicar l’inici de les obres a l’ajuntamen t per tal de poder verificar 

el replanteig. 
− 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. 

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

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

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel 
qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, s’ha de 
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portar abans de començar les obres el document d’ac ceptació d’un dipòsit 
signat per un gestor de residus autoritzat. Finalitzades aquestes, la persona 
interessada presentarà a l’Ajuntament el certificat o document acreditatiu dels 
residus de la construcció, la no presentació d’aquest document donarà lloc a 
l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa 
vigent 

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.13.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES , S.L.U. (NÚM. 
EXP.: 2022/50) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 10 de gener de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/72: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/50 

Edistribución 
Redes Digitales, 

S.L.U.  
21TAPR0057 

Pol. Ind. Estació 
de Mercaderies, 

55 
Obra menor 741,00 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe emès en data 18 de febrer de 2022 per 
l'Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència a l’Ajuntament 
en virtut de resolució de 4 de febrer de 2022, els actes d’edificació i ús del sòl 
l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Edistribución Redes Digitales, S.L.U. llicència d’obres per a 
reformar el centre de transformació CD 62147 ubicat al Polígon Industrial Estació de 
Mercaderies, 55 de l’Aldea amb estricta subjecció a les condicions que figuren a 
l’expedient. 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  34 

 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 741,00 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 15.437,42 x 3,60  555,75 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 15.437,42 x 1,20  185,25 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

741,00 € 

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

− Abans d’obrir qualsevol rasa, s’hauran de de posar en contacte amb els 
serveis tècnics municipals per supervisar i/o acord ar el lloc d’aquesta.  

− Els  creuaments s’han de fer perpendiculars a les v ies i totes les rases 
s’hauran de fer a partir de  talls rectes continuos  del paviment. 

− Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de local itzar els serveis 
instal·lats i coordinar els treballs amb les respec tives companyies 
afectades. És responsabilitat del promotor garantir  la integritat dels 
mateixos. 

− S’haurà de garantir una separació mínimes obligatòr ies als serveis 
existents. En cas que no es pugui garantir s’execut aran les proteccions 
que preveu la legislació vigent. 

− El promotor garantirà a totes les rases i replens u na compactació  al 95 % 
de pròctor modificat 

− Abans procedir a la reposició de paviment, caldrà a visar als serveis tècnics 
municipals per tal que aquests els indiquin com exe cutar aquestes 
tasques: Pel que fa a la sub base de formigó,  a la  correcta reposició del 
material de les obres d´urbanització i al asfalt.  

− No es podrà utilitzar asfalt en gelat, sinó aglomer at en calent o reg asfàltic, 
segons correspongui. 

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

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

− Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, 
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, 
s’ha de portar abans de començar les obres el docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o un escrit que faci 
constar la no existència de cap tipus de residu que  requereixi la seva 
gestió.  La no presentació d’aquesta documentació donarà lloc a l’exigència de 
les responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent. 

− Previ l’inici de les obres deurà aportar el full de designació de Coordinador de 
Seguretat en fase d’ execució d’ obra. 

− No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit.  
− Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, 

sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.1.14.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA COMUNICACIÓ PRÈV IA DE LA 
PRIMERA OCUPACIÓ. INTERESSAT: D. B. P. (NÚM. EXP.: 2021/1552) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que mitjançant Registre General d’Entrada 2022/4353 s’ha presentat sol·licitud per 
a la comunicació prèvia de la primera ocupació relativa a habitatge familiar ubicat al 
carrer Bonaire, XX (Ref. Cadastral: 8428205BF9182G0001YF), de l’Aldea, Expedient 
d’obres 2020/359, la qual va ser autoritzada en virtut de la llicència d’obres atorgada per 
la Junta de Govern Local en sessió de data 21 de maig de 2020 a favor del Sr. D. B. P. 
 
Vist l’informe de data 18 de febrer de 2022 emès al respecte per part l’Arquitecte del 
Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament de 
l’Aldea en virtut de resolució de 4 de febrer de 2022, el qual literalment es transcriu: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ DE PRIMERA UTILITZACIÓ I  OCUPACIÓ 
Nom:   D. B. P. 
Assumpte: Comunicació de primera ocupació  
Exp obra.:   2020/359  
RGE:   2021/4353 
Emplaçament:  Carrer Bonaire, XX 
Ref. Cadastral: 8428205BF9182G0001YF 
 
En relació a la comunicació de primera ocupació feta per en D. B. P. amb data 10 de 
novembre del 2021 i RGE núm. 2021/4353,  referent a l’expedient 2020/359 de llicència 
municipal d’obres majors, Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, en funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
petició aprovada per en data 04.02.2022 i núm. Expedient 136/2022, emeto l’informe 
següent: 
 
INFORME  
 
La sol·licitud esta subjecta al règim de comunicació prèvia segons l’establert a l’art 187 
bis del TRLUC, Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.  
 
La documentació que ha de acompanyar a la sol·licitud, és la que disposa l’art. 75 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig.  
 

- Certificat final d’obra i d’habitabilitat i els Annex A i annex B. 
 
1- Antecedents. 

 
1.1 La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 21 de maig de 2020, 

acordà referent al expedient  2020/359, el següent: 
 
Concedir al Sr. D. B. P., la llicència d’obres majors per la construcció d’un habitatge 
unifamiliar al carrer Bonaire, XX, amb referència cadastral 
8428205BF9182G0001YF, amb estricta subjecció a les condicions que figuren a 
l’expedient. 
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1.2 En data 10 de novembre del 2021 i RGE núm. 2021/4353 en D. B. P. ha presentat, 
comunicació de primera ocupació de l’habitatge construït al carrer Bonaire, XX 
amb referència cadastral 8428205BF9182G0001YF. Adjuntant la següent 
documentació: 

 
-  Certificat final d’obra. Annex A i annex B, visats pels respectius col·legis 
professionals i signat pels tècnics. 
-  Certificat final d’obra i d’habitabilitat.  
 

1.3 En data 28 de gener del 2022 i RGE núm. 2022/348 en D. B. P. ha presentat la 
declaració cadastral. 
 

- Model 900 D 
 

2- Conclusió 
 

Informo favorablement la Comunicació de primera Ocupació i la seva incorporació a 
l’expedient. 
 
L’Aldea, a data de la signatura electrònica. 
 
Oriol Forgas Jorquera 
Arquitecte Consell Comarcal del Baix Ebre 

En funcions d’assistència tècnica a l’ajuntament” 

 
Atès l’art. 187 bis del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 
Atès el que disposa l’Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa de llicències 
urbanístiques. 
 
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 
216/2019 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD, 
 
PRIMER.- Incorporar la comunicació prèvia de la primera ocupació relativa a  habitatge 
familiar ubicat al Polígon X – Parcel·la XXX (Ref. Cadastral: 43184A009001370000ZM),  
de l’Aldea, la qual va ser autoritzada en virtut de la llicència d’obres atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió de data 8 d’agost de 2018 a favor del Sr. J. G. M. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de taxa de l'esmentada llicència de 1a ocupació per 
import de  67,00 € d’acord amb el que estableix 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 procedents i als serveis municipals adients per 
tal de procedir a l’alta de les taxes i impostos dels quals l’interessat hagi de ser subjecte 
passiu en tant que titular de l’immoble de referència, d’acord amb el que estableixen les 
Ordenances Fiscals de l’Aldea.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.15.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: J. F. F. (NÚM. EXP.: 2021/170 9) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 2 de desembre de 2021 
per J. F. F. en representació de N. C. F., amb Registre d'entrada núm. 2021/4784: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/1709 J. F.F. C/ Raval de Fesol, XX 
(8527417BF9182H0001DM) 

Obra 
menor 23,20 € 

 
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 en data 18 de febrer de 2022 per 
l'Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència a l’Ajuntament 
en virtut de resolució de 4 de febrer de 2022, els actes d’edificació i ús del sòl 
l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a J. F. F. llicència d’obres per a rebaixar la vorera al carrer Raval 
de Fesol, XX (Ref. Cad.: 8527417A9182H0001DM) 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. 
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S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 23,20 € 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 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 200,00 x 1,20  2,40 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

23,20 € 

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

− Caldrà executar les obres seguint el model normalitzat de vorera segons el 
detall adjunt.  
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− L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat i 

salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

− 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. 

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

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

SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.16.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: C. C. N. (NÚM. EXP.: 2022/49)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 4 de gener de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/24: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/49 C. C. N.  Av. Catalunya, XXX 
(9733903BF9183D0001WR) 

Obra 
menor 39,04 € 

 
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 en data 18 de febrer de 2022 per 
l'Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència a l’Ajuntament 
en virtut de resolució de 4 de febrer de 2022, els actes d’edificació i ús del sòl 
l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a C. C. N. llicència d’obres per a rectificació de barana de bloc de 
formigó de terrassa per un muret de 0,60 cm acabat amb vidre a l’immoble ubicat a 
l’Avinguda Catalunya, XXX (Ref. Cad.: 9733903BF9183D0001WR) de l’Aldea amb 
estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
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l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 39,04 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 640,00 x 3,60  23,04 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 640,00 x 1,20  7,68 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

39,04 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
− L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat i 

salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

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

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

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

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

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

SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.17.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: R. A. R. (NÚM. EXP.: 2022/24) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 12 de gener de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/96: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/24 R. A. R.  Pd. Punta de l’Abad 
(001601600CF01C0001XL) 

Obra 
menor 34,00 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe emès en data 18 de febrer de 2022 per 
l'Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència a l’Ajuntament 
en virtut de resolució de 4 de febrer de 2022, els actes d’edificació i ús del sòl 
l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a R. A. R. llicència d’obres per a reformar la cuina de l’immoble de 
la finca ubicada a la Partida Punta de l’Abad amb referència cadastral: 
001601600CF01C0001XL 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. 
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S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 34,00 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 500,00 x 1,20  6,00 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

26,80 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
− L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat i 

salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

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

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

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

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

SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.18.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: M. T. F. V. (NÚM. EXP.: 2022/ 135) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 3 de febrer de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/425: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/135 M. T. F. V.  C/ Sant Magí, X  
(9839803BF9193H0012KY) 

Obra 
menor 111,60 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe emès en data 18 de febrer de 2022 per 
l'Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència a l’Ajuntament 
en virtut de resolució de 4 de febrer de 2022, els actes d’edificació i ús del sòl 
l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a M. T. F. V. llicència d’obres per a col·locació d’envà pluvial a 
l’immoble ubicat al carrer Sant Magí, X (Ref. Cadastral: 9839803BF9193H0012KY) 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 
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sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 111,60 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.325,00 x 3,60  83,70 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 2.325,00 x 1,20  27,90 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

111,60 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
− L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat i 

salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

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

− Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest 
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a  un cop 
notificada la llicència. 
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− Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà de 
demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de marcar 
la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

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

SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.19.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA COMUNICACIÓ PRÈV IA DE LA 
PRIMERA OCUPACIÓ. INTERESSAT: SAREB, S.A. (NÚM. EXP .: 2021/1056) 
 
Es dona compte de la següent proposta d’Alcaldia: 
 
“Vist que mitjançant Registre General d’Entrada 2021/2934 i 2021/3053 s’ha presentat 
sol·licitud per a la comunicació prèvia de la primera ocupació relativa a 30 habitatges 
plurifamiliars ubicat al carrer Major, 69 (Ref. Cadastral: 8330904BF9183A), de l’Aldea, 
Expedient d’obres 152/2005, la qual va ser autoritzada en virtut de la llicència d’obres 
atorgada per la Junta de Govern Local en sessió de data 11 d’agost de 2005. 
 
Vist l’informe de data 23 de febrer de 2022 emès al respecte  per part del tècnic 
municipal, el qual literalment es transcriu: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ  
Sol·licitant:  SAREB, S.A. 
Emplaçament: C/ Major, 69 
Assumpte: Comunicació de primera ocupació  
Exp. :  2021/1056          
RGE:    2021/2934 i 2021/3053 
Ref. Cadastral  8330904BF9183A 
 
En relació a la comunicació de primera ocupació feta pel SAREB, S.A. amb data 14  i 
21 de juliol del 2021 i RGE núm. 2021/2934 i 2021/3053,  referent a l’expedient 152/05 
de llicència municipal d’obres majors, Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal de 
l’Ajuntament de l’Aldea, emeto l’informe següent: 
 
INFORME  
 
La sol·licitud esta subjecta al règim de comunicació prèvia segons l’establert a l’art 187 
bis del TRLUC, Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.  
La documentació que ha de acompanyar a la sol·licitud, és la que disposa l’art. 75 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig.  
 
1- Antecedents. 
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1.1- La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 13 d’octubre de 2005, 
entre d’altres va adoptar referent al expedient  152/05, el següent: 
 

...” PRIMER.- Atorgar a Weimar Promocions Ferreries SL la  concessió de la llicència 
d’obres majors sol·licitada en data 11 d’Agost de 2005 consistent   en la construcció d’un 
habitatge plurifamiliar de 30 vivendes al  carrer Major, 69 , amb estricta subjecció a les 
condicions que figuren a l’expedient. 
 
1.2- En data 13/01/2021 amb número de registre d’entrada 2021/109, SAREB, S.A., 

realitza la comunicació prèvia d’obres per als treballs d’adequació de cara al 
compliment d’ habitabilitat dels habitatges. Núm. exp.: 2021/41 

1.3- En data 09/02/2021 es realitza la visita per les obres sol·licitades i aquestes s’han 
executat correctament. 

 
2- Conclusió 

 
Informo favorablement de la incorporació a l’expedient de la Comunicació de primera 
Ocupació de l’habitatge plurifamiliar de 30 habitatges al  carrer Major número 69. 
 
Damià Encontrado Sol 
Arquitecte  Municipal ” 
 
Atès l’art. 187 bis del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 
Atès el que disposa l’Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa de llicències 
urbanístiques. 
 
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 
216/2019 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD, 
 
PRIMER.- Incorporar la comunicació prèvia de la primera ocupació relativa a 30 
habitatges plurifamiliars ubicats al carrer Major, 69 (Ref. Cadastral: 8330904BF9183A),  
de l’Aldea, la qual va ser autoritzada en virtut de la llicència d’obres atorgada per la Junta 
de Govern Local en sessió de data 11 d’agost de 2005. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de taxa de l'esmentada llicència de 1a ocupació per 
import de  1.560,00 € d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal núm.9, reguladora 
de la Taxa per Llicències Urbanístiques. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 [Art. núm. 5.2 A) b)] 

52,00 € x 30 
habitatges 1.560,00 €  

TOTAL 
 

1.560,00 € 
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TERCER.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents i als serveis municipals adients per 
tal de procedir a l’alta de les taxes i impostos dels quals l’interessat hagi de ser subjecte 
passiu en tant que titular de l’immoble de referència, d’acord amb el que estableixen les 
Ordenances Fiscals de l’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.20.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA DE 
SEGREGACIÓ I AGRUPACIÓ. INTERESSAT: F. R. T. (NÚM. EXP. 2022/55) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància presentada pel Sr. F. R. T. amb R.G.E. 2022/162 on es sol·licita 
llicència municipal de segregació i agrupació de les finques ubicades al Polígon X – 
Parcel·la XXX (43184A007001180000ZF) i Polígon X – Parcel·la XXX 
(43184A007001190000ZM). 
 
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 23 de febrer de 2022, que diu: 
 
“LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ i D’AGRUPACIÓ EN SNUD  
 
Expedient:    2022/55 
RGE:   2022/162 
Assumpte:   Llicència de segregació i d’agrupació  
Sol·licitant:   F. R. T. 
Emplaçament: Pol X par XXX amb ref. cadastral 43184A007001180000ZF i pol 

X par XXX amb ref. cadastral 43184A007001190000ZM  
    
 
Vista la instància presentada per el Sr. F. R. T. amb NIF  40908783, amb RGE 2022/162  
de data 13/01/2020 i en relació a la documentació aportada on es sol·licita llicència 
municipal de segregació i agrupació de les finques situades al Pol X par XXX amb ref. 
cadastral 43184A007001180000ZF i pol X par XXX amb ref. cadastral 
43184A007001190000ZM de l’Aldea, emeto el següent: 
  
INFORME:  
 
1 Descripció de la petició 
Sol·licitud llicència de segregació i posterior agrupació en sòl no urbanitzable deltaic. 
 
2 Règim del sòl 
Les finques objecte d’aquesta parcel·lació es troben ubicades 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 no 
urbanitzable deltaic.  
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Art. 144- Segregacions i divisions 
1.En aquesta classe de sòl queden prohibides les parcel·lacions urbanístiques... 
 
2. Per la mateixa raó indica el paràgraf anterior, només s’admetrà el fraccionament 
de terrenys quan tingui per objecte la racionalització de la seva explotació i sempre 
que a les finques resultants es mantingui la mateixa destinació. 
 
3. Es presumirà l’existència de parcel·lació urbanística quan s’alienin parts indivises 
d’una finca rústica amb incorporació del dret d’utilització exclusiva de parts concretes 
de terreny que estiguin per sota de la unitat mínima a què es refereix el següent 
apartat, o bé es constitueixin associacions o societats en les quals la qualitat de soci, 
participació o acció incorpori el mateix dret d’ús exclusiu. 
4. Els fraccionaments de terrenys que es duguin a terme en aquesta zona, ja sigui 
mitjançant segregacions o divisions de finques, ja amb ocasió de transferències de 
propietat, hauran de fer-se de manera que no en resulti cap parcel·la d’extensió 
inferior a les superfícies fixades con a unitats mínimes de conreu i con a unitat mínima 
forestal. 
 
Conseqüentment, no es podran fer fraccionaments, per qualsevol títol quan la 
superfície de les finques resultants sigui inferior a les que sindiquen a continuació: 
 
a/ 7.500 m2 per als terrenys de regadiu compresos a l sòl no urbanitzable deltaic. 
b/ 10.000m2 per als terrenys de regadiu compresos al sòl no urbanitzable ordinari. 
c/ 45.000 m2 per a tots els terrenys que siguin de secà, amb independència de la 
categoria de sòl no urbanitzable on es trobin. 
d/ 250.000 m2 per als terrenys forestals. 
 
5. Les finques resultants d’una segregació o divisió hauran de tenir accés directe i 
immediat o be mitjançant servitud de de pas legalment constituïda, a un vial públic 
existent. 
 
6. Els fraccionaments de terrenys efectuats, per qualsevol títol, amb infracció del que 
disposen els apartats precedents d’aquest article, no generaran, en cap cas, drets 
edificatoris de cap mena sobre les finques resultants. 
 
7. En qualsevol cas, tampoc el fet d’haver complert les condicions establertes en 
aquest article serà suficient, per si sol, per a tenir un dret edificatori sobre les finques 
resultants. 
 
8. La regulació continguda en aquest article no s’aplicarà als centres de serveis 
turístics que es regeixen per la seva normativa pròpia.  
 
Art.- 145- Definició i règim general 
1. Dintre del sòl no urbanitzable, es diferencia com a sòl deltaic pròpiament dit o en 
sentit estricte el constituït per les terres més baixes, guanyades al mar amb les 
sedimentacions més modernes de la desembocadura del riu. 
 
2. Pels seus especials valors paisatgístics, ecològics i agrícoles, aquest àmbit ha de 
ser objecte d’una especial protecció. En congruència amb això, la regulació que es 
conte als articles següents s’ha d’interpretar de forma restrictiva. 
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Art.- 146- Limitació general 
El sòl no urbanitzable deltaic s’ha de preservar de tota intervenció que, actualment o 
potencial, impliqui transformacions de la seva destinació o naturalesa o lesioni els 
seus valors específics, paisatgístics, ecològics i agrícoles. 

 
3 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 
• Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea 

 
4 Segregació i Agrupació  
 
CARACTERÍSTIQUES de les FINQUES MATRIUS 
 
Finca  del polígon X parcel·la XXX 
 
- Referencia cadastral: 43184A007001180000ZF 
- Registre de la Propietat de Tortosa Nº 1: Tomo: 3568, Foli:190, Finca: 1117/2003 
- Superfície: 7.456,00 m2 
 
Finca  del polígon X parcel·la XXX 
-Referencia cadastral: 43184A007001190000ZM 
-Registre de la Propietat de Tortosa Nº 1: Tomo: 3404, Llibre: 729, Foli:122, Finca: 17090 
-Sup. parcel.la 51.905,00m2 
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CARACTERÍSTIQUES FINQUES RESULTANTS 
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5 Conclusió 
 

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 segreg ació i 
d’agrupació  sol·licitada , d’acord amb els advertiments normatius exposats i salvant el 
dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
  
Damià Encontrado Sol  
Arquitecte  Municipal ” 
 
A la vista de l’exposat, a la junta de Govern local es proposa l’adopció del següent, 
ACORD: 
 
PRIMER. Concedir llicència de segregació al Sr. F. R. T., d’acord amb l’informe dels 
serveis tècnics municipals de data 23 de febrer de 2022, per tal de poder segregar les 
finques amb Polígon X – Parcel·la XXX i Polígon X – Parcel·la XXX. 
 
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 l’interessat i donar trasllat del mateix als serveis 
municipals oportuns als efectes adients.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.21.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA COMUNICACIÓ PRÈV IA DE LA 
PRIMERA OCUPACIÓ. INTERESSADA: SAREB, S.A. (NÚM. EX P.: 2021/1057) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que mitjançant Registre General d’Entrada 2022/3054 s’ha presentat sol·licitud per 
a la comunicació prèvia de la primera ocupació relativa a l’habitatge plurifamiliar de XX 
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habitatges a l’Av. Catalunya, XX i Major, XX (Ref. Cadastral: 8330704BF9183A0002ZQ), 
de l’Aldea, Expedient d’obres 178/2006 la qual va ser autoritzada en virtut de la llicència 
d’obres atorgada per la Junta de Govern Local en sessió de data 16 d’octubre de 2006. 
 
Vist l’informe de data 23 de febrer de 2022 emès al respecte  per part del tècnic 
municipal, el qual literalment es transcriu: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ  
Sol·licitant:  SAREB, S.A. 
Emplaçament: Av. Catalunya, XX - Carrer Major, XX 
Assumpte: Comunicació de primera ocupació  
Exp. :  2021/1057          
RGE:    2021/3054 
Ref. Cadastral  8330704BF9183A0002ZQ 
 
En relació a la comunicació de primera ocupació feta pel SAREB, S.A. amb data 21 de 
juliol del 2021 i RGE núm. 2021/3054,  referent a l’expedient 178/06 de llicència 
municipal d’obres majors, Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal de l’Ajuntament 
de l’Aldea, emeto l’informe següent: 
 
INFORME  
 
La sol·licitud esta subjecta al règim de comunicació prèvia segons l’establert a l’art 187 
bis del TRLUC, Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.  
 
La documentació que ha de acompanyar a la sol·licitud, és la que disposa l’art. 75 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig.  
 
1- Antecedents. 

 
1.1- La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 16 d´octubre de 2006, 

entre d’altres va adoptar referent al expedient  178/06, el següent: 
 

...” J.- Concedir a Cleoppa S.L. llicència per fer edifici plurifamiliar entre mitgeres, 
aparcament, local i 18 habitatges a l’Av. Catalunya, XX i Major, XX (Exp. 178/06), amb 
estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
1.2- En data 22/12/2020 amb número de registre d’entrada 2020/4402, SAREB, S.A., 

realitza la comunicació prèvia d’obres per als treballs d’adequació de cara al 
compliment d’ habitabilitat dels habitatges. Núm. exp.: 2020/1288. 

1.3- En data 09/02/2021 es realitza la visita per les obres sol·licitades i aquestes s’han 
executat correctament. 

 
2- Conclusió 

 
Informo favorablement de la incorporació a l’expedient de la Comunicació de primera 
Ocupació de l’habitatge plurifamiliar de 18 habitatges a l’Av. Catalunya, XX i Major, XX. 
amb els següents condicionants: 
 

1- La liquidació de l'esmentada llicència, pel concepte de la taxa de la llicència 
urbanística amb el següent desglossament: 
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CONCEPTE 

BASE 
IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 [Art. núm. 5.2 A) b)] 

52,00 x  18 
habitatges 936,00 €  

TOTAL  936,00 € 
 
Damià Encontrado Sol 
Arquitecte  Municipal ” 
 
Atès l’art. 187 bis del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 
Atès el que disposa l’Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa de llicències 
urbanístiques. 
 
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 
216/2019 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD, 
 
PRIMER.- Incorporar la comunicació prèvia de la primera ocupació relativa a  l’habitatge 
plurifamiliar de 18 habitatges a l’Av. Catalunya, XX i Major, XX (Ref. Cadastral: 
8330704BF9183A0002ZQ), de l’Aldea, Expedient d’obres 178/2006 la qual va ser 
autoritzada en virtut de la llicència d’obres atorgada per la Junta de Govern Local en 
sessió de data 16 d’octubre de 2006. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de taxa de l'esmentada llicència de 1a ocupació per 
import de  936,00 € d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal núm.9, reguladora 
de la Taxa per Llicències Urbanístiques. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 [Art. núm. 5.2 A) b)] 

52,00 € x 18 
habitatges 936,00 €  

TOTAL 
 

936,00 € 

 
TERCER.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents i als serveis municipals adients per 
tal de procedir a l’alta de les taxes i impostos dels quals l’interessat hagi de ser subjecte 
passiu en tant que titular de l’immoble de referència, d’acord amb el que estableixen les 
Ordenances Fiscals de l’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.1.22.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: AGROFERT DELTA, S.L. (NÚM. EXP .: 2022/56) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 17 de gener de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/184: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/56 Agrofert Delta, 
S.L.  

Pol. 6 – Parc. 73 
(43184A006000730000ZY) 

Obra 
menor 41,20 € 

 
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 23 
de febrer de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Agrofert Delta, S.L. llicència d’obres per a instal·lació de tanca de 
simple torsió a la finca ubicada al Pol. 6 – Parc. 73 (Ref. Cad.: 43184A006000730000ZY)  
de l’Aldea amb estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
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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 41,20 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 700,00 x 3,60  25,20 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 700,00 x 1,20  8,40 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

41,20 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
− Les tanques han de complir els condicionants fixats  als art. 142, anteriorment 

esmentats. Han de ser visualment permeables en tota  la seva alçada. 
 

“ Art. 142.- Vies Rurals.  
3. En el sòl no urbanitzable ordinari i en el sòl n o urbanitzable deltaic les 
tanques metàl·liques, marges de pedra seca, murs de  formigó, parets, o 
altres elements divisoris de la finca, respectaran les distàncies següents 
en relació amb els camins municipals: 
a) En zona de regadiu o arrossar: 3,5 m de l’eix de l camí 
b) En zona de secà o garriga: 3 m de l’eix del camí  ” 

 
− Si la finca llinda amb un camí municipal, abans de l’ inici de les obres serà preceptiu 

que els serveis tècnics municipals marquen el lloc on s’ha de col·locar la tanca. 
− 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.  
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− Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, sens 
perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb la 
legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys o béns. 

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

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.23.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES , S.L.U. (NÚM. 
EXP.: 2021/211) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 10 de febrer de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/477: 
 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/211 
Edistribución 

Redes Digitales, 
S.L.U.  

Pol. 7 – Parc. 157 
(43184A007001570000ZR) 

Obra 
menor 185,77 € 

 
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 la Junta de Govern Local, en sessió de 17 de setembre de 2021, va aprovar 
amb caràcter previ el projecte d’actuació específica per a l’estesa de línia aèria BT a 
400V per a nou subministrament al Polígon 7 – Parcel·la 157, promogut per Edistribución 
Redes Digitales, S.L.U. 
 
Atès que la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió de 16 de febrer de 
2022, ha aprovat definitivament el projecte d’actuació específica per a l’estesa d’una 
línia elèctrica aèria de baixa tensió per a nou subministrament en sòl no urbanitzable. 
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Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 24 
de febrer de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Edistribución Redes Digitales, S.L.U. llicència d’obres per a 
l’estesa de línia elèctrica aèria BT a 400V per a nou subministrament al Polígon 7 – 
Parcel·la 157 (Ref. Cad.: 43184A007001570000ZR)  de l’Aldea amb estricta subjecció 
a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s'escau. 
 
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme 
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les 
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que 
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 185,77 € amb el següent desglossament: 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 3.870,20 x 3,60  139,33 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 3.870,20 x 1,20  46,44 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

185,77 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
− Els projectes d’actuació específica són vigents durant el termini d’un any des de la 

notificació de la seva aprovació definitiva d’acord amb allò establert a l’article 56 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística. 

− 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 d’aplicar les mesures d’integració proposa des i contingudes en l’ 
Estudi d’impacte i integració paisatgística aportat . 

− Abans d’obrir qualsevol rasa, s’hauran de de posar en contacte amb els 
serveis tècnics municipals per supervisar i/o acord ar el lloc d’aquesta.  

− Els  creuaments s’han de fer perpendiculars a les v ies i totes les rases s’hauran 
de fer a partir de  talls rectes continus del pavim ent. 

− Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de local itzar els serveis instal·lats i 
coordinar els treballs amb les respectives companyi es afectades. És 
responsabilitat del promotor garantir la integritat  dels mateixos. 

− S’haurà de garantir una separació mínimes obligatòr ies als serveis existents. 
En cas que no es pugui garantir s’executaran les pr oteccions que preveu la 
legislació vigent. 

− El promotor garantirà a totes les rases i replens u na compactació  al 95 % de 
pròctor modificat 

− Abans procedir a la reposició de paviment, caldrà a visar als serveis tècnics 
municipals per tal que aquests els indiquin com exe cutar aquestes tasques: 
Pel que fa a la sub base de formigó,  a la correcta  reposició del material de les 
obres d´urbanització i al asfalt.  

− No es podrà utilitzar asfalt en gelat, sinó aglomer at en calent o reg asfàltic, 
segons correspongui. 

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

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

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

− Previ l’inici de les obres deurà aportar el full de designació de Coordinador de 
Seguretat en fase d’ execució d’ obra. 

− No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit.  
− Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, sens 

perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb la 
legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys o béns. 

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DE 
SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA. NÚM. EXP.: 2022/ 179. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de recollida porta a porta comerços, 
restaurants, polígons, Ajuntament i escoles. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil RAMON VILELLA SL 
registrat en data 10 de febrer de 2022 amb núm. RE 2022/531. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de 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. 
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- Codi CPV: 90511400-6 
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 10.800,00 €, i 1.080,00 € 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 11.880,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 10.800,00 €, pressupost net, i 1.080,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/1532/21000 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECT E “ENDERROC 
COMPLET DE LA GRANJA Nº1, PORXO BARBACOA I MAGATZEM  ADOSSAT A 
LA GRANJA” (EXP. NÚM.: 2021/1716)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 17 de desembre de 2021 
va aprovar inicialment projecte “Enderroc complet de la Granja nº1, porxo, barbacoa i 
magatzem adossat a la granja del total del conjunt de quatre granges, i altres 
construccions que es troben al Polígon 9 – Parcel·la 57 de l’Aldea”, redactat per 
l’arquitecte tècnic Francesc Sanz Garcia. 
 
Atès que el referit Projecte ha estat sotmès al tràmit d’informació pública pel termini de 
30 dies hàbils, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el BOP de Tarragona 
de 29 de desembre de 2021 (CVE 2021-11160), i també es publicà el corresponent 
anunci en el taulell d’edictes d’aquesta corporació i en el portal de la transparència de 
l’Ajuntament de l’Aldea. 
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Atès que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions, havent 
emès a l’efecte el corresponent certificat en data 11 de febrer de 2022. 
 
Vist que el tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte (article 37 del 
ROAS), per a la qual cosa és competent aquesta Junta de Govern Local, atès el que 
disposen l’article 235.2 del TRLMC i l’article 38 del ROAS, en relació amb el Decret de 
l’Alcaldia núm. 2020/216 de data 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar definitivament el projecte “Enderroc complet de la Granja nº1, porxo, 
barbacoa i magatzem adossat a la granja del total del conjunt de quatre granges, i altres 
construccions que es troben al Polígon 9 – Parcel·la 57 de l’Aldea”, redactat per 
l’arquitecte tècnic Francesc Sanz Garcia, amb un pressupost d’execució d’obres de 
71.340,50 € (IVA exclòs). 
 
SEGON. Publicar aquest acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis 
de l’ajuntament, i en el butlletí d’informació local als efectes de l’article 38.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de 
les entitats locals.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD CESSIÓ DEL NÍNXOL NÚM.  62 2N PIS, A FAVOR DE 
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA (EXP. 2021/1754).  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància presentada per la Sra. E. V. M., en nom propi i en representació dels 
hereus del difunt Sr. R. V. P., amb registre d’entrada núm. 2021/4989 de data 16 de 
desembre de 2021, comunicant la voluntat de cedir el nínxol núm. XX 2n pis, a favor de 
l’Ajuntament de l’Aldea.  
 
En data 29 de desembre de 2021, Registre General de Sortida núm. 2021/2978 es va 
requerir als quatre sol·licitants que indiquessin a aquest Ajuntament què volien fer amb 
les restes ubicades a dintre de l’esmentat nínxol. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. E. V. M. i signada pels hereus del difunt, amb 
registre d’entrada núm. 2022/77 de data 10 de gener de 2022, en la qual expressen: 
“Transporteu les restes que puguin haver al nínxol a una fossa comú o similar, ja que 
els néts no n'estem interessats en conservar-les.” 
 
Comprovada tota la documentació aportada pels interessats i havent-se verificat la 
titularitat al seu favor de l’esmentat nínxol.  
 
D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Acceptar la cessió del nínxol núm. XX 2n pis efectuada pels familiars del difunt 
Sr. R. V. P., a favor de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Segon.  Donar de baixa els objectes tributaris que consten a nom del Sr. R. V. P., 
concretament el nínxol núm. XX 2n pis, en concepte de taxa de conservació de 
cementiri. 
 
Tercer.  Inscriure el títol que acredita la concessió en el Llibre Registre del cementiri a 
nom de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Quart. Donar trasllat del present acord a Base-Gestió d’Ingressos. 
 
Cinquè. Notificar el present a la interessada i donar trasllat del mateix als serveis 
municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/249). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 4 de febrer de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/444, 
presentada per la Sra. M. M. T., comunicant que va formalitzar escriptura d’acceptació 
d’herència, autoritzada per l’Il·lustre Sr. Notari Miguel Agustín Tort de la ciutat de Sant 
Andreu de la Barca (Barcelona) en data 23 d’abril 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 dels immobles ubicats al C/Sant Josep, 
X (Referència cadastral 8431804BF9183A0001ZM) ja que la Sra. M. M. T. és l’actual 
propietària. 
 
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. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Actualitzar el padró i modificar les dades censals a nom de la Sra. M. M. T., amb 
DNI 46015751L i amb domicili al C/Muntaner, XX 1r 1a de Barcelona (08011), pel 
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concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus 
urbans, núm. fix. T1920, per al C/Sant Josep, X. 
 
Segon.  Traslladar aquest acord als interessats i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD DE SOL·LICITUD D'AUGMENT D E LA DOTACIÓ DEL 
CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA AL POLÍGON INDUSTRIA L CATALUNYA 
SUD. NÚM. EXP.: 2022/187. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist el Registre d’Entrada núm. 2022/332 de data 27 de gener de 2022, on el Consorci 
d’Aigües de Tarragona informa d’un sobre consum d’aigua detectat l’any 2021. 
 
Vista la instal·lació de la industria FLORETTE HORTÍCOLA NAVARRA SLU al Polígon 
Industrial Catalunya Sud de L’Aldea, és necessari un augment de la dotació d’aigua al 
Polígon Catalunya Sud per tal de subministrar suficient aigua a les industries que hi ha 
instal·lades. 
 
Vist l’estudi efectuat per AGBAR SA, sobre la dotació de nous cabals adaptats al consum 
de la nova implantació de la industria FLORETTE HORTÍCOLA NAVARRA SLU, on s’ha 
de passar dels 18.250 m3 actuals a 51.850 m3. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
Primer.- Sol·licitar augment de dotació d’aigua de 18.250 m3 actuals a 51.850 m3 al 
Polígon Industrial Catalunya Sud de L’Aldea a conseqüència de la implantació de la 
nova indústria FLORETTE HORTÍCOLA NAVARRA SLU. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Consorci d’Aigües de Tarragona per que realitzin 
els tràmits escaients.” 
 
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. 2022/250). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 9 de febrer de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/500, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa del rebut emès a nom de J. C. A. S., del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix T020028 i amb clau de cobrament 43-184-100-202189-01-0000077. 
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Vista la sol·licitud presentada, procedeix que s’actualitzi el padró de la Taxa per 
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble i dictar NOVA liquidació 
de l’any 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a nom de A. 
I. G. C., amb DNI 40924734Y i domicili al C/De l’Ebre, XX del municipi de L'ALDEA 
(43896), ja que és l’actual propietària. 
 
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. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Actualitzar el padró i donar de baixa el rebut de l’antic propietari, a nom de J. C. 
A. S. pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries de 
l’immoble ubicat al C/ Sant Edmund, X (Referència cadastral 9436101BF9193E0001RJ). 
 
Donar de baixa el següent rebut/liquidació: 
 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE 

COBRAMENT 
IMPORT 
PRAL. 

J. C. A. S. T020028 43-184-100-2021-01-
0000077 
 

60,00€ 
 

60,00€ 
 

 
ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar l’exercici 2021 a nom de la Sra. A. I. G. C., pel concepte de la Taxa per 
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al C/De l’Ebre, XX 
(Referència cadastral 9436101BF9193E0001RJ). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

9436101BF9193E0001RJ C/De l’Ebre, XX 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 

A. I. G. C. 40924734Y 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De l’Ebre, XX 43896 L’Aldea 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la Sra. A. I. G. 
C., amb DNI 40924734Y, amb domicili al C/De l’Ebre, XX de l’Aldea (43896), pel 
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concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus 
urbans. 
 
Quart . Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i traslladar 
aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals 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 (EXP. 2022/263). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 9 de febrer de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/501, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de J. C. E., del concepte de taxa de 
recollida d’escombraries, núm. fix T423, i amb claus de cobrament 43-184-100-2020-01-
0000320 i 43-184-100-2021-01-0000320. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedeix que s’actualitzi el padró de la Taxa per 
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble i dictar noves liquidacions 
dels anys 2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a 
nom de N. P. C., amb DOI 47827864P i domicili al carrer CL CERVANTES, X del 
municipi de TORTOSA (43500), ja que és l’actual propietària. 
 
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. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Actualitzar el padró i donar de baixa el rebut de l’antic propietari, a nom de J. C. 
E., pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries de 
l’immoble ubicat al C/Bonaire, XX (Referència cadastral 8427603BF9182E0001XL). 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE 

COBRAMENT 
IMPORT 
PRAL. 

J. C. E. T423 43-184-100-2020-01-
0000320 
43-184-100-2021-01-
0000320 

60,00€ 
 
60,00€ 
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ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la Sra. N. P. C., pel concepte de la 
Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al 
C/Bonaire, XX (Referència cadastral 8427603BF9182E0001XL). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8427603BF9182E0001XL C/Bonaire, XX 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
N. P. C. 47827864P 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/Bonaire, XX 43896 L’Aldea 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la Sra. N. P. 
C., amb DNI 47827864P, amb domicili al C/Bonaire, XX de l’Aldea (43896), pel concepte 
de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans. 
 
Quart . Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i traslladar 
aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als efectes 
oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/264). 
 
Es dona compte de la següent de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 9 de febrer de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/502, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de J. B. M., del concepte de taxa de 
recollida d’escombraries, núm. fix 184100002759, i amb claus de cobrament 43-184-
100-2021-01-0002759 i 43-184-100-2020-01-0002759. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedeix que s’actualitzi el padró de la Taxa per 
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble i dictar noves liquidacions 
dels anys 2020 i 2021 a nom de M. A. B. B., amb DNI 47821180V i domicili al carrer CL 
FREGINALS, X, 03, A del municipi de AMPOSTA (43870),  ja que és l’actual propietària. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Actualitzar el padró i donar de baixa el rebut de l’antic propietari, J. B. M. del 
concepte de taxa de recollida d’escombraries, núm. fix 184100002759, i amb claus de 
cobrament 43-184-100-2021-01-0002759 i 43-184-100-2020-01-0002759 (Referència 
cadastral 8733904BF9183D0001AR). 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE 

COBRAMENT 
IMPORT 
PRAL. 

J. B. M. 184100002759 43-184-100-2021-01-
0002759 
43-184-100-2020-01-
0002759 

60,00€ 
 

60,00€ 

 
ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la Sra. M. A. B. B., pel concepte de 
la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat a 
l’Avinguda Catalunya, XXX (Referència cadastral 8733904BF9183D0001AR). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8733904BF9183D0001AR Av. Catalunya, XXX 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
M. A. B. B. 47821180V 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
Av. Catalunya, XXX 43896 L’Aldea 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la Sra. M. A. 
B. B., amb DNI 47821180V amb domicili al carrer CL FREGINALS, X 03, A del municipi 
de AMPOSTA (43870), pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries i altres residus urbans. 
 
Quart . Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i traslladar 
aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als efectes 
oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.2.9.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/266). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 9 de febrer de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/503, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de D. C. S., del concepte de taxa de 
recollida d’escombraries, núm. fix 184100002208, i amb claus de cobrament 43-184-
100-2018-01-0002208, 43-184-100-2019-01-0002208, 43-184-100-2020-01-0002208 i 
43-184-100-2021-01-0002208. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedeix que s’actualitzi el padró de la Taxa per 
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble i dictar noves liquidacions 
dels anys 2019, 2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers 
padrons a nom de F. C. M., amb DNI 40907483M i domicili al C/Del Mig, XX del municipi 
de L'ALDEA (43896), ja que és l’actual propietari. 
 
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. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Actualitzar el padró i donar de baixa el rebut de l’antic propietari, a nom de 
Francisco Cervellera Mena pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Sant Lluch, X (Referència cadastral 
9840201BF9194B0001RU). 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE 

COBRAMENT 
IMPORT 
PRAL. 

D. C. S. 184100002208 43-184-100-2019-01-
0002208 
43-184-100-2020-01-
0002208 
43-184-100-2021-01-
0002208 
 

60,00€ 
 

60,00€ 
 

60,00€ 

 
ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 
2019 60 0 0 60 
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Segon. Liquidar els exercicis 2019, 2020 i 2021 a nom del Sr. F. C. M., pel concepte de 
la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al 
C/Sant Lluch, X (Referència cadastral 9840201BF9194B0001RU). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

9840201BF9194B0001RU C/Sant Lluch, X 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
F. C. M.  46019032B 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/Sant Lluch, X 43896 L’Aldea 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom del Sr. F. C. M. 
amb DNI 40907483M i domicili al C/Del Mig, XX del municipi de L'ALDEA (43896), pel 
concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus 
urbans. 
 
Quart . Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i traslladar 
aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als efectes 
oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.10.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE AUTORITZACIÓ D'UNA ZONA 
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AL CAR RER MAJOR 
NÚMERO. 39. NÚM. EXP.: 2022/272 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Vista la petició presentada en data 18 de febrer de 2022 RE 2022/659 per part del Sr. 
J. R. B. G. en la que sol·licita la senyalització al carrer Major núm. XX d’una plaça 
d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat. 
 
Vista la documentació aportada per l’interessat. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part de la Guàrdia Municipal 
mitjançant informe de data 24 de febrer de 2022. 
 
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: 
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1.- Accedir a la petició presentada en data 18 de febrer de 2022 RE 2022/659 per part 
del Sr. J. R. B. G. en la que sol·licita la senyalització al carrer Major núm. XX d’una plaça 
d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat amb placa de 
número de matrícula 6320-HHX. 
 
2.- Per a l'ús de la plaça d'aparcament per a persones 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. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 19:40 hores d el dia 25 de febrer de 2022, de 
la qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta  acta de 72 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  


