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 ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 5/2017 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 8 DE 
FEBRER DE 2017. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  8 de febrer de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 20:00 hores, del dia 8 de febrer de 2017, 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 1r Tinent d’Alcalde, i assistits per mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
1r Tinent d’Alcalde 
Sr. Simón Falcó i Moreso, en substitució de l’Alcalde per trobar-se al Parlament. 
  
Vocals 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
Sr. Albert Borràs i Tafalla 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
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: 
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE D ATA 1 DE FEBRER 
DE 2017. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de 
febrer de 2017, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, 
queda aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES 
MENORS. EXP. 71/17. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 16 de gener de 2017 
amb Registre general d'Entrada 71/2017: 
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EXP NOM I 
COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

71/17 Gas Natural 
Catalunya 
SDG, SA 

Av. Catalunya, 
360   

Obertura 
de rasa 

153,20€ 3.383,69
€ 

 
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 
07/02/2017, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència 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. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Catalunya SDG, SA la llicència necessària per a 
efectuar les obres d’obertura de rasa de 48 x 0,3 metres per instal·lació de canonada 
amb un ramal a l’Avinguda Catalunya, 360 de l’Aldea, promogut per Gas Natural 
Catalunya SDG, SA 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, 
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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 153,20€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

3.191,52 x 3,60 % 114,90 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 

3.191,52 x 1,20 % 38,30 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

153,20 € 

 
SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la 
llicència que s’atorga:  
 

 FIANCES     
 Descripció  m³/Tones  € Quota a 

pagar 
 

 Gestió de residus, per aplicació de 
l’Ordenança Municipal: Gestió dels 
residus de la construcció 

 
Tm 

 
€/Tona 

  

 Residus d’excavació * 11€/Tona   
 Residus de construcció 17,47 11€/Tona 192,17   
 Total Residus   192,17  
 Import mínim   150,00  
 Total fiança residus a dipositar    192,17€  

 
SETÈ.- 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. 
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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. 

• S’haurà de designar tècnic coordinador de seguretat i salut en fase 
d´execució de l’ obra. 

• Les connexions s’hauran de realitzar en vorera, i no es malmetrà el 
paviment de la calçada. 

• Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de localitzar als serveis 
instal·lats i coordinar els treballs amb les respectives companyies afectades. 
És responsabilitat del promotor garantir la integritat dels mateixos. 

• S’haurà de garantir una separació mínima de 20 cm als serveis existents. 
En cas que no es pugui garantir s’executaran les proteccions que preveu la 
legislació vigent. 

• El contractista posarà en coneixement de l’Ajuntament i les companyies dels 
serveis afectats el dia de l’ inici de les obres i el dia de la seva finalització 
per tal que es pugui inspeccionar l’afecció a les instal·lacions. 
 
Reposició de material de les obres d´urbanització: 

- El promotor garantirà la correcta reposició de material de les obres 
d´urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment de vorera. 
El terraplenat de les rases es compactarà al 95 % de pròctor modificat.  

- S´haurà d´ajustar al modelatge establert i aprovat en el projecte 
d´urbanització de la Diputació de Tarragona. Per aquest motiu es proposa 
una fiança de 3.191,52 €. 
 

VUITÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva 
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició 
de material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i 
paviment de vorera. 
 
NOVÈ.- 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. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES 
MENORS. EXP. 70/17. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 16 de gener de 2017 
amb Registre general d'Entrada 70/2017: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

70/17 Gas 
Natural 
Catalunya 
SDG, SA 

C/Del Mig, 81    Obertura 
de rasa 

24,28€ 380,00€ 
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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 
07/02/2017, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència 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. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Catalunya SDG, SA la llicència necessària per a 
efectuar les obres d’obertura de rasa de 2 x 0,4metres per connexió d’un ramal al 
C/Del Mig, 81 de l’Aldea, promogut per Gas Natural Catalunya SDG, SA 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 
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per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un 
import total de 24,28€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

230,00 x 3,60 % 8,28 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 

230,00 x 1,20 %  2,76 €(*)  

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

 16,00 € 

TOTAL  24,28 € 
 
SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la 
llicència que s’atorga:  
 

 FIANCES     
 Descripció  m³/Tones  € Quota a 

pagar 
 

 Gestió de residus, per aplicació de 
l’Ordenança Municipal: Gestió dels 
residus de la construcció 

 
Tm 

 
€/Tona 

  

 Residus d’excavació * 11€/Tona   
 Residus de construcció 2,08 11€/Tona 22,88   
 Total Residus   22,88  
 Import mínim   150,00  
 Total fiança residus a dipositar    150,00€  

 
SETÈ.- 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. 

• S’haurà de designar tècnic coordinador de seguretat i salut en fase 
d´execució de l’ obra. 

• Les connexions s’hauran de realitzar en vorera, i no es malmetrà el 
paviment de la calçada. 
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• Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de localitzar als serveis 
instal·lats i coordinar els treballs amb les respectives companyies afectades. 
És responsabilitat del promotor garantir la integritat dels mateixos. 

• S’haurà de garantir una separació mínima de 20 cm als serveis existents. 
En cas que no es pugui garantir s’executaran les proteccions que preveu la 
legislació vigent. 

• El contractista posarà en coneixement de l’Ajuntament i les companyies dels 
serveis afectats el dia de l’ inici de les obres i el dia de la seva finalització 
per tal que es pugui inspeccionar l’afecció a les instal·lacions. 
 
Reposició de material de les obres d´urbanització: 

- El promotor garantirà la correcta reposició de material de les obres 
d´urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment de vorera. 
El terraplenat de les rases es compactarà al 95 % de pròctor modificat.  

- S´haurà d´ajustar al modelatge establert i aprovat en el projecte 
d´urbanització de la Diputació de Tarragona. Per aquest motiu es proposa 
una fiança de 230,00 €. 
 

VUITÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva 
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició 
de material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i 
paviment de vorera. 
 
NOVÈ.- 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.” 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DESISTIMENT DE L’EXP. D E LLICÈNCIA 
D’OBRES NÚM. 43/16. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
Vista la sol·licitud de data 23 de març de 2016 registre general d’entrada núm. 618  
presentada pel Sr. M. M. E. que demanava llicència d’obres menors per construir un 
galliner al Polígon 7 Parcel·la 43 de l’Aldea. 
 
Atès que l’arquitecte tècnic municipal en data 29 de juliol de 2016, informa que per tal 
de continuar amb la tramitació de l’expedient, caldrà aportar un projecte tècnic. 
 
Atès que en data 4 d’agost de 2016 registre general de sortida núm. 1098, es 
requereix al titular per tal que aporti la documentació esmentada a l’informe tècnic, del 
qual se li adjunta còpia. 
 
Atès que per part de l’interessat no s’ha aportat la documentació requerida dintre el 
termini atorgat a tal efecte. 
 
Fonaments de dret 
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Atès que en el moment d’iniciar-se aquesta tramitació estava en vigor la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Atès els articles 71 i 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques. I d’altra banda, l’article 87.1 de la mateixa Llei 30/1992, de 
26 de novembre, estableix que el desistiment és una de les causes que posen fi al 
procediment.   
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan en base al Decret 47/2015 de 
data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Declarar el desistiment del procediment iniciat pel Sr. M. M. E., que demanava 
llicència d’obres menors per construir un galliner al Polígon 7 Parcel·la 43 de l’Aldea. 
 
2n.- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
3r.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA I 
ARXIU DE L’EXP. DE LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ NÚM. 10/ 16. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 26 de gener de 2017 registre general d’entrada 
núm. 159 presentada pel Sr. V. M. F. que demanava la concessió d’una pròrroga de 
termini per a l’aportació de la documentació que fou requerida en la tramitació de 
l’expedient de llicència de segregació/agrupació núm. 10/2016, incoat a instàncies de 
J. V. A.  i V. M. E., mitjançant escrit amb registre de sortida núm. 344 de data 16 de 
març de 2016. 
 
Atès que en el moment d’iniciar-se aquesta tramitació estava en vigor la Llei 30/92, de 
data de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Atès el previst a l’article 71 d’aquest text normatiu, el qual transcrit literalment diu: 
 
“Article 71. Esmena i millora de la sol·licitud 
 
1. Si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits que assenyala l’article anterior i els 
exigits, si s’escau, per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir l’interessat 
perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, 
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amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la 
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes preveu l’article 42. 
 
2. Sempre que no es tracti de procediments selectius o de concurrència competitiva, 
aquest termini es pot ampliar prudencialment, fins a cinc dies, a petició de l’interessat o 
a iniciativa de l’òrgan, quan l’aportació dels documents requerits presenti dificultats 
especials. 
 
3. En els procediments iniciats a sol·licitud dels interessats, l’òrgan competent pot  
demanar al sol·licitant la modificació o la millora voluntàries dels termes de la 
sol·licitud. Se n’ha d’estendre una acta succinta, que s’ha d’incorporar al procediment.” 
 
Atès la previsió continguda a l’article 49 d’aquest text legal, que transcrit literalment 
diu: 
 
“Article 49 
 

Ampliació 
 
1. L’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir d’ofici o a 
petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la 
meitat d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen, i amb això no es perjudiquen 
drets de tercers. L’acord d’ampliació s’ha de notificar als interessats. 
 
2. L’ampliació dels terminis pel temps màxim permès s’aplica en tot cas als 
procediments tramitats per les missions diplomàtiques i les oficines consulars, així com 
a aquells procediments que es tramiten a l’interior i exigeixen fer algun tràmit a 
l’estranger o a aquells en què intervenen interessats residents fora d’Espanya. 
 
3. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació s’han de produir, en 
tot cas, abans del venciment del termini de què es tracti. En cap cas pot ser objecte 
d’ampliació un termini ja vençut. Els acords sobre l’ampliació de terminis o sobre la 
denegació no són susceptibles de recursos.” 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan en base al Decret 47/2015 de 
data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Denegar la pròrroga sol·licitada en data 26 de gener de 2017 registre general 
d’entrada núm. 159 presentada pel Sr. V. M. F. pels motius exposats anteriorment. 
 
2n.- Aprovar la finalització de la tramitació de l’exp. 10/2016 de llicència de segregació 
per DESISTIMENT i procedir a l’arxiu de les actuacions.  
 
3r.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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6è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA DEVOLUCIÓ D’UNA  FIANÇA DE 
RESIDUS. EXP. 62/16. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que el Sr. J. B. S. ha sol·licitat la devolució de la fiança de residus de la llicència 
d’obres núm. 62/2016 de les obres majors per al canvi de coberta existent al Polígon 8 
Parcel·la 113 de l’Aldea. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals i secretaria intervenció, 
de data 03/02/2017. 
 
Vist el que disposen els arts. 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 l’art 9 de l’Ordenança Municipal 
de la Gestió dels Residus de la Construcció. 
 
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. 47 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Retornar al Sr. J. B. S., la fiança dipositada de la llicència d’obres núm. 
62/2016, per un import total de 246,73€. 
 

SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
7è.- CONCESSIÓ D’UNA AJUDA MUNICIPAL A L’ENTITAT SA LAM LEBANESA 
ASSOCIATION. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la Regidora de Benestar Social: 
 
“L’Ajuntament de L’Aldea té la voluntat de reconèixer la tasca humanitària que 
desenvolupen els veïns i veïnes del poble amb la finalitat de construir un món millor. 
 
En aquest sentit el passat mes d’agost de 2016, en motiu de l’inici de la festa major, 
l’Ajuntament va tenir l’honor de contar com a pregonera d’aquesta festa, l’aldeana Sra. 
Núria Codorniu Franch, la qual ha treballat com a voluntària a l’ONG Salam Lebanese 
Association, dedicada, entre d’altres, a l’ajuda de refugiats Sirians i Iraquians a la seva 
entrada a Europa i al Pròxim Orient. 
 
Amb la voluntat de recolzar la tasca d’aquesta entitat sense ànim de lucre, en el 
pressupost municipal 2017 es va contemplar l’aplicació pressupostària 231/48003 amb 
una consignació de crèdit per import de 592,00 €. 
 
Atès el previst als arts. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol. 
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Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Concedir a l’entitat Salam Lebanese Association una ajuda municipal per import de 
592,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231/48003. 
 
2n.- Notificar aquest acord  a l’entitat Salam Lebanese Association.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 20:15 hores d el dia 8 de febrer de 2017, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 1 1 pàgines. 
 
Vist i Plau 
El 1r Tinent d’Alcalde              La Secretaria I nterventora 
Simon Falcó i Moreso     M. Rosa Pons Ferré 


