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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 6/2020. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 19 DE MARÇ 
DE 2020. 

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1a 
DATA: 19 de març de 2020 

A L’Aldea, quan són les 12:00 hores, del dia 19 de març de 2020, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern 
Local, que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota 
la Presidència de l’Alcaldessa Accidental, i assistits per mi, el Secretari Accidental. 

ASSISTENTS 

Presideix 
Alcaldessa Accidental 

L’Alcalde-President, Sr. Xavier Royo Franch. 

Vocals 

- Sra. Irene Negre Estorach, està present a la sessió mitjançant videoconferència 
d’acord amb el DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria 
de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 
transport públic i en matèria tributària i econòmica. 
- 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 5 DE MARÇ
DE FEBRER DE 2020. 

El President 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 5 de març de 2020 
que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per 
unanimitat l’esborrany de referència. 

2. PROPOSTES

2.1. Urbanisme 
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2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: M. M. P. J. (EXP. NÚM.: 2020/1 36) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 5 de febrer de 2020 amb Registre 
d’entrada núm. 2020/500 per la Sra. M. M. P. J. on comunica les obres de reforma de la 
cuina de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya, XXX, 4rt – 2a de l’Aldea. 
 
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 per l’arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en 
funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la provisió 
d’alcaldia de data 24 d’octubre de 2019 en data 26 de febrer de 2020, els actes  
d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per la Sra. M. M. P. J., consistent en la reforma de la cuina de l’habitatge 
ubicat a l’Avinguda Catalunya, XXX, 4rt -2a de l’Aldea i comunicar que per part dels 
serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva 
petició: 
                                                                                                                                       
 
Assumpte:  Comunicació d'obres excloses de llicència. 
Expedient:  2020/136    
Sol·licitant:   M. M. P. J. 
R.G.E.: 2020/500 
Emplaçament:  Av. Catalunya, XXX 4rt 2a 
 
 
Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions 
d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord el que disposa l’art. 74.1 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig , emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
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pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que 
resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents 

Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb 
les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea publicades 
en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig de 2010 dins 
la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 1B Semi-Intensiva.  
 

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme a l’Av. Catalunya, XXX 4rt 2a i consistents en la reforma de la cuina de 
l’habitatge, amb els següents condicionants: 
 

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

• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de 
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura. 

• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no 
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les 
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent. 

• 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. 
 

3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul: 
 

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 6.500,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 6.500,00 x 3,60 % 234,00 € 

TOTAL  234,00 € 
 

4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 
 
Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
Segueix data i signatura”. 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
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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 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 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 234,00 € amb el 
següent desglossament: 

 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

6.500,00 x 3,60 % 234,00 € 

TOTAL  234,00 € 
 

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DESISTIMENT D’UNA LL ICÈNCIA D’OBRES 
MENORS. INTERESSAT: D. D. C. EXP. NÚM.: 2019/458. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“FETS 
 
Vista la sol·licitud de data 6 de maig de 2019, amb registre general d’entrada núm. 
2019/1885 presentada pel Sr. D. D. C. que sol·licitava llicència d’obres menors per a 
reduir el nivell de la vorera a l’alçada de l’Avinguda Catalunya, XXX de l’Aldea. 
 
Atès que en data 23 de gener de 2020, amb registre general d’entrada núm. 2020/354, 
el Sr. D. D. C. presenta una instància indicant que desisteix de la sol·licitud de llicència 
d’obres menors expedient 2019/458. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès els articles 94 i 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. I d’altra banda, l’article 84 de la mateixa Llei 
39/2015, d’1 d’octubre el qual estableix que el desistiment és una de les causes que 
posen fi al procediment.  
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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 216/2019 de data 
18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Declarar el desistiment del procediment iniciat pel Sr. D. D. C., mitjançant 
sol·licitud de data 6 de maig de 2019, amb registre general d’entrada núm. 2019/1885, 
en que sol·licitava llicència d’obres menors per a reduir el nivell de la vorera a l’alçada 
de l’Avinguda Catalunya, XXX de l’Aldea, amb número d’expedient 2019/458. 
 
SEGON. Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSADA: C. L. R. (EXP. NÚM.: 2 020/199) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 27 de febrer de 2020 amb 
Registre d’entrada núm. 2020/784: 
 

EXP NOM I 
COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/199 C. L. R. C/ Pla de Sol, XX 
Ref. Cad.: 
XXX01100BF91D000XXX 

Obra menor 384,00 € 

 
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 per l’Arquitecte del Consell Comarcal del 
Baix Ebre en funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea d’acord amb el que 
disposa la provisió d’alcaldia de data 24 d’octubre de 2019, els actes d’edificació i ús del 
sòl l’autorització dels quals se sol·licita són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Les actuacions que es pretenen portar a terme consisteixen en la reforma de la cambra 
higiènica existent i la substitució de les fusteries en mal estat de conservació, cosa que 
s’ajusta al que disposa l’article 108.2 del mateix Text Refós, en el qual s’estableix que 
en les construccions i instal·lacions que estan fora d’ordenació no es poden autoritzar 
obres de consolidació ni d’augment de volum, llevat de les reparacions que exigeixin la 
salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites 
construccions i instal·lacions, com també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i 
la supressió de barreres arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en 
aquesta matèria. Les obres que s’hi autoritzin no comportin augment del valor ni en el 
cas d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació. 
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Les actuacions podran autoritzar-se amb les determinacions que estableix l’article 
119.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, segons el qual l'autorització municipal d'aquestes obres ha de condicionar 
la seva eficàcia a la formalització de la renúncia a l'augment del valor d'expropiació 
derivat de llur execució, i a l'anotació d'aquesta condició en el Registre de la propietat. 
 
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. L. R. la llicència necessària per a efectuar les obres de reforma 
de cambra higiènica existent i substitució de fusteries en mal estat de conservació al 
carrer Pla de Sol, XX (Ref. Cadastral: XXX301100BF91D000XXX) d’aquest municipi 
amb estricta subjecció a les condicions que figuren a l'expedient. 
 
SEGON.- Condicionar l’eficàcia de la llicència urbanística a la formalització de la 
renúncia a l’augment del valor d’expropiació derivat de llur execució, i a l’anotació 
d’aquesta condició en el Registre de la Propietat. 
 
TERCER.- 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. 
 
QUART.- Les obres hauran de començar dins el termini de 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. 
 
CINQUÈ.- 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 
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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.  
 
SISÈ.- 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 384,00 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

8.000,00 x 3,60 % 288,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 14 (Art. núm. 6) 

8.000,00 x  1,20 % 96,00 € 

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

 16,00 € 

TOTAL  384,00 € 
 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
Es deixa constància de que l’Alcalde-President, Sr. Xavier Royo Franch, ha sortit de la 
sala per estar afectada per una causa d’abstenció en dit expedient, no intervenint en la 
deliberació i votació d’aquest punt. No obstant, finalitzada la votació d’aquest punt 
s’incorpora novament a la sessió, participant en el debat i votació de la resta de punts 
integrants en l’ordre del dia.” 
 
S’APROVA la proposta amb el vot favorable de la Regidora Irene Negre Estorach i dels 
Regidors Josep Franch Pellisé i José Caballé Estorach. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS. INTERESSAT: D. A. Q. (EXP. NÚM.: 20 19/533)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 8 d’abril de 2019 amb 
Registre general d'Entrada 2019/1476: 
 
 

EXP NOM I COGNOM SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2019/533 D. A. Q. Polígon 9 – 
Parcel·la XX Obra major 750,87 € 

 
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. 
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Considerant que, d'acord amb de data 13 de març de 2020 emès per l’Arquitecte del 
Consell Comarcal en funcions d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea mitjançant 
provisió d’alcaldia de data 24 d’octubre de 2019 i per part dels serveis jurídics en data 
18 de març de 2020 , els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita  
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que la tipologia de l’obra s’ajusta al que disposa l’article 108.2 del mateix Text 
Refós, en el qual s’estableix que en les construccions i instal·lacions que estan fora 
d’ordenació no es poden autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum, llevat 
de les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la 
bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, com també les obres 
destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques de 
conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria. Les obres que s’hi autoritzin 
no comportin augment del valor ni en el cas d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació. 
 
Tenint en compte que les actuacions podran autoritzar-se amb les determinacions que 
estableix l’article 119.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, segons el qual l'autorització municipal d'aquestes 
obres ha de condicionar la seva eficàcia a la formalització de la renúncia a l'augment del 
valor d'expropiació derivat de llur execució, i a l'anotació d'aquesta condició en el 
Registre de la propietat. 
 
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.- Concedir al Sr. D. A. Q. la llicència necessària per a efectuar les obres de 
substitució de la coberta de l’immoble ubicat al Polígon 9 – Parcel·la XX, 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. 
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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.  
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) la taxa de la llicència urbanística i taxa de 
connexió xarxa clavegueram per un import total de 750,87 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % APLICABLE  IMPORTS 

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

12.246,29 x 3,60 % 440,87 € 

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

12.246,29 x 1,20 % 149,95 € (*) 

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. Núm. 5)  310,00 € 
TOTAL  750,87 € 

 
 
SISÈ.- Condicionar els efectes de la llicència d’obres a les condicions específiques de 
l’informe tècnic emès el 13 de març del 2020: 
 
• 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. 

• Deurà d’acreditar-se haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus. 

• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el certificat 
o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació d’aquest 
document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents 
d’acord amb la normativa vigent. 

• Només s´admetran obres de manteniment i conservació. En cap cas s´admetran 
obres de millora ni que comporten un augment del volum edificat. 

• L’ autorització s’ entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
• Previ inici de les obres caldrà aportar: 

 
1. Full d’assumeix de direcció i d’execució de l’obra.  
2. Full Designació de coordinador de seguretat, si s’escau. 
3. Pla de treball per a activitats amb risc d’expos ició a l’amiant 
4. Acreditació de la inscripció al Registre d’empre ses amb risc 

d’amiant (RERA). 
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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’ASSABENTAT DE LA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE 
LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE L’ACTIVITAT DE FABRICACIÓ  D’ENVASOS I 
EMBALATGES DE CARTRÓ ONDULAT. INTERESSAT: DAPSA, S. A. (EXP. NÚM.: 
2019/71) 
  
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 22 de gener de 2019, amb Registre d’entrada núm. 2019/275, la mercantil 
Daniel Aguiló Panisello, S.A. presenta memòria justificativa de la “no substancialitat” de 
l’actuació de “l’ampliació de magatzem de producte acabat” a la Finca La Palma, S/N de 
l’Aldea, a fi i efecte de comunicar la naturalesa del canvi i que s’informi favorablement 
sobre la mateixa. 
 
En data 29 de gener de 2019 l’Ajuntament de l’Aldea sol·licita al Consell Comarcal 
informe de substancialitat sobre la documentació presentada Daniel Aguiló Panisello, 
S.A., relativa a les modificacions de l'activitat titularitat de DAPSA. 
 
En data 20 de febrer de 2019, la tècnica del Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la 
Diputació de Tarragona, emet informe en relació a la sol·licitud presentada en la qual 
estableix el procediment a seguir en el cas que la modificació sigui substancial o no.  
 
En data 18 de març de 2019 l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal del Baix Ebre emet 
informe favorable en relació a la modificació no substancial de la llicència ambiental 
esmentada. 
 
En data 17 de març de 2020, l’Arquitecte del Consell Comarcal en funcions d’assistència 
tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea mitjançant provisió d’alcaldia de 24 d’octubre de 2019 
i el Secretari accidental de la Corporació emeten el següent informe: 
 
 
INFORME JURÍDIC-TÈCNIC 
 
Núm. d’expedient: 2019/71  
Interessat: Daniel Aguiló Panisello S.A (DAPSA) (A-41.222.142)  
Representant: J. E. N. (***77.**)  
 
Assumpte: Modificació no substancial de la llicència ambiental de l’activitat de 
fabricació d’envasos i embalatges de cartró ondulat, de la mercantil DAPSA (Daniel 
Aguiló Panisello S.A), en la seva planta situada al Pla Parcial Urbanístic “DIA 1 DAPSA”, 
al terme municipal de l’Aldea.  
 
ANTECEDENTS  
 
Primer .- En data 22 de gener de 2019, amb registre d’entrada número 2019/275 
d’aquest Ajuntament, J. E. N., actuant en nom i representació de la mercantil DAPSA 
S.A, presenta escrit en el qual manifesta que, en posterioritat al tràmit de llicència 
urbanística, acompanyen memòria justificativa de la no substancialitat de la llicència 
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ambiental de la qual n’és titular dita mercantil. La memòria justificativa de la no 
substancialitat està elaborada per l’enginyer, el Sr. J. A. M., de l’enginyeria IDOM 
Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U, en el mes de gener del 2019.  
 
Segon .- En data 20 de febrer de 2019, la tècnica del Servei d’Assistència Municipal 
(SAM) de la Diputació de Tarragona, emet informe en relació a la sol·licitud presentada 
en la qual estableix el procediment a seguir en el cas que la modificació sigui substancial 
o no.  
 
Tercer .- En data 18 de març de 2019, la tècnica ambiental del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, emet informe tècnic en relació a la sol·licitud de DAPSA i la memòria 
justificativa de la no substancialitat de la llicència ambiental, en el qual s’informa 
favorablement de dita sol·licitud, atès que no té afectació sobre els vectors ambientals. 
Únicament es preveu que l’interessat haurà de fer constar en la propera acta de control 
periòdic de l’activitat la modificació no substancial relativa a l’ampliació 
d’emmagatzematge de l’activitat. 
 
Quart.- En data 24 d’abril de 2019, amb registre d’entrada número 2019/1758, la Regió 
d’Emergències de les Terres de l’Ebre, de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments, presenta informe de prevenció d’incendis de l’activitat de 
caràcter favorable, condicionat a la implementació d’una sèrie de mesures de seguretat 
contra incendis.  
 
Cinquè.- En data 8 de maig de 2019, la Junta Govern Local de l’Ajuntament de l’Aldea, 
en sessió ordinària, aprova per unanimitat la proposta d’acord referent a la sol·licitud de 
llicència urbanística d’obres presentada per DAPSA, per la construcció d’un magatzem 
de producte acabat situat al polígon 5 parcel·la 19, d’aquest municipi, que es situa dintre 
el Pla Parcial “DIA 1 DAPSA”.  
 
Sisè.- En data 13 de febrer de 2020, amb registre d’entrada número 2020/609, el Sr. J. 
E. N., actuant en nom i representació de DAPSA, presenta davant aquest Ajuntament el 
projecte d’activitat de la nau d’emmagatzematge de producte acabat, d’acord amb les 
determinacions de l’òrgan tècnic ambiental i l’informe preceptiu de la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, elaborat per l’enginyer, el Sr. J. A. .M., 
de l’enginyeria IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U, l’abril de 2020. El 
projecte d’activitat preveu un augment de la capacitat d’emmagatzematge de l’activitat 
vigent, considerant que aquesta es tracta d’una modificació no substancial, d’acord amb 
l’informe preceptiu de l’òrgan tècnic ambiental. El número de visat del projecte és el 
VD00449-20A, de data 12 de febrer de 2020, emès pel Col·legi Oficial d’Enginyers 
Industrials d’Aragó i la Rioja.  
 
FONAMENTS JURÍDICS  
 
Primer.- Sobre la llicència ambiental titularitat d e DAPSA, en les seves 
instal·lacions situades al terme municipal de l’Ald ea.  
 
La mercantil DAPSA S.A és titular d’una llicència ambiental concebuda en data 16 de 
febrer de 2009, en relació a l’activitat de fabricació d’embalatges de cartró ondulat i altres 
productes relacionats, en la seva planta de fabricació situada al Pla Parcial “DIA 1 
DAPSA” d’aquest municipi. Aquesta llicència ambiental ha estat modificada en diverses 
ocasions: 
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− Modificació no substancial relativa a la instal·lació d’una sala de bateries, en data 15 
de novembre de 2010. 

− Modificació no substancial relativa a l’ampliació i reforma dels vestuaris, en data 20 
de febrer de 2012. 

− Modificació no substancial relativa a l’ampliació de les oficines tècniques i 
comercials, en data 24 d’abril de 2014. 

− Modificació no substancial relativa a la instal·lació d’una carpa desmuntable, en data 
17 de juliol de 2015. 

− Modificació relativa a la construcció d’una nau destinada a l’emmagatzematge i 
expedició de producte acabat. 

− Modificació no substancial en matèria de residus, en data 23 de novembre de 2018. 
En relació a la llicència ambiental, l’Ajuntament disposa de l’informe de control 
ambiental periòdic de les instal·lacions i l’activitat de l’empresa DAPSA, elaborat per 
l’entitat ambiental de control acreditada per la Generalitat de Catalunya, “ECA” del 
Grup Veritas, en data 22 de novembre de 2013. Altrament, en data 22 de maig de 
2019, la entitat ambiental de control “ECA” emet acta de control ambiental periòdic 
de l’activitat sobre l’activitat de DAPSA, de caràcter favorable.  

 
Segon.- Respecte la no substancialitat de la modifi cació de la llicència ambiental 
derivada de la construcció d’una nau d’emmagatzemat ge de producte acabat.  
Atès que en data 22 de gener de 2019, amb registre d’entrada número 2019/275, la 
mercantil DAPSA va sol·licitar una modificació no substancial de la llicència ambiental 
de la qual n´és titular i, atenent que es va autoritzar la construcció d’una nau 
d’emmagatzematge de producte acabat, aquest Ajuntament va sol·licitar informe al 
Consell Comarcal del Baix Ebre, com a òrgan tècnic ambiental, perquè informés sobre 
la substancialitat de la modificació, en relació a la capacitat d’emmagatzematge. En 
conseqüència, en data 18 de març de 2019, la tècnica del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, emet informe tècnic en el qual considera que els canvis proposats, derivats de la 
construcció d’una nau d’emmagatzematge, no suposen un augment en la capacitat 
productiva, i respecte els vectors ambientals, i per tot, s’ha considerar que la modificació 
de la llicència ambiental és no substancial. 
 
Respecte la modificació proposada, atès el que disposa l’informe de la tècnica ambiental 
del Consell Comarcal del Baix Ebre, en relació a la memòria justificativa presentada per 
IDOM sobre la modificació de l’activitat, s’ha de considerar que aquesta no modifica 
substancialment la llicència ambiental atorgada, i en aquest sentit, tal i com estableix 
l’article 59.1 apartat d), aquestes modificacions que no tenen conseqüències ni per al 
medi ambient ni per les persones han de figurar únicament en les actes de controls 
periòdics, les quals de conformitat a l’article 71 de la LPCA, estan previstes cada quatre 
anys. Per tant, la normativa en matèria de prevenció i control ambiental integrat, no 
preveu que aquesta tipologia de modificacions estiguin sotmeses als tràmits 
d’atorgament de llicència ambiental com seria el cas de les modificacions substancials, 
de conformitat al que estableix l’article 59 de la LPCA. Així, un cop resolta la no 
substancialitat de la modificació per part de l’òrgan tècnic ambiental, i amb l’informe 
favorable de la Direcció General de Prevenció, extinció d’incendis i salvament, en 
matèria de prevenció d’incendis i de seguretat, la mera comunicació a l’Ajuntament seria 
suficient per iniciar l’activitat amb les degudes garanties, sempre que es doni compliment 
a la resta de condicionants de la llicència d’obres concebuda en data 8 de maig de 2019. 
Respecte l’informe favorable de la Direcció General de Prevenció, aquest va ser notificat 
a l’Ajuntament en data 24 d’abril de 2019, en la qual existien una sèrie d’objeccions 
respecte les mesures de seguretat i de prevenció d’incendis de la nau que 
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condicionaven la seva posada en funcionament. Aquests condicionants no preveuen la 
sol·licitud d’un nou control preventiu atès que, s’haurà d’acreditar el seu compliment per 
mitjà d’un certificat de comprovació favorable expedit per una entitat col·laborada de 
l’Administració que deurà aportar-se a aquest Ajuntament.  
 
Tercer.- Respecte l’inici de l’activitat en la nau d’emmagatzematge de producte 
acabat.  
Caldrà condicionar l’inici de l’activitat que es situa en la nau d’emmagatzematge, a 
l’emissió del certificat de comprovació favorable, i a la finalització de les obres de 
construcció i d’urbanització. La finalització d’aquestes obres referents a la construcció 
de la nau, aniran acompanyades d’un certificat de final de l’obra el qual s’haurà de 
presentar a aquest Ajuntament per sol·licitar la primera ocupació de la construcció. En 
relació a la primera ocupació de la construcció, s’exigia en la llicència urbanística d’obres 
concebuda per mitjà de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Aldea, de data 8 
de maig de 2019 que, la primera utilització i ocupació del magatzem de producte acabat 
restava condicionada a l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució i 
de la seva recepció per part de l’Ajuntament, tal i com estableix 
l’article 39 i 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística (en endavant RPLU). Sens perjudici del referit article 
41, l’article 43 del RPLU estableix que les persones promotores poden instar la primera 
utilització i ocupació parcials dels edificis i les construccions, sempre que la part de la 
qual es tracti, compleixi els següents requisits: a) Que hagi estat executada íntegrament 
de conformitat amb el projecte autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les 
condicions de la llicència urbanística atorgada. b) Que l’estat d’execució de les obres 
autoritzades permeti la seva utilització i ocupació amb independència de la part de 
l’edifici o la construcció no acabada. c) Que la seva utilització i ocupació i l’acabament 
de les obres no s’interfereixin mútuament de manera greu. d) Altres que estableixin les 
ordenances municipals de l’edificació, si s’escau. Tècnicament, es considera que amb 
el cas que es pretengués sol·licitar la primera ocupació de la nau, caldria assegurar per 
part de la sol·licitant que les obres de construcció de la nau estant finalitzades i les obres 
d’urbanització que envolten aquesta edificació i faciliten el seu accés, permetin la seva 
utilització i ocupació amb independència de l’edifici o la construcció no acabada (apartat 
b) de l’article 43 del RPLU). Altrament, es considera que l’ocupació parcial no haurà 
d’interferir l’execució de les obres pendents de finalització.  
 
CONCLUSIONS  
 
Analitzats els antecedents, la sol·licitud de modificació no substancial i la resta de 
fonaments jurídic, l’Arquitecte en funcions d’assistència i el Secretari acctal. de 
l’Ajuntament de l’Aldea, arriben a les següents conclusions:  
 
Primer .- Procedeix informar favorablement de la modificació no substancial de la 
llicència ambiental de l’activitat de fabricació d’envasos i embalatges de cartró ondulat, 
titularitat de la mercantil Daniel Aguiló Panisello S.A (DAPSA) i, que es situa en el Pla 
Parcial “DIA 1 DAPSA”, en relació a la construcció d’una nau per emmagatzematge de 
producte acabat.  
 
Segon .- La modificació no substancial de la llicència ambiental haurà de figurar en el 
proper control periòdic, previst aproximadament l’any 2022, de conformitat al que 
estableix l’article 71 de la LPCA.  
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Tercer .- Abans de l’inici de l’activitat s’haurà d’aportar davant aquest Ajuntament, el 
certificat de comprovació favorable expedit per una entitat ambiental col·laboradora amb 
la Generalitat de Catalunya, i en la que s’haurà de donar compliment als condicionants 
de l’informe de la Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre, de la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, de data 24 d’abril de 2019.  
 
Quart.- La primera ocupació i utilització del magatzem resta condicionada a l’acabament 
previ o simultani de les obres d’urbanització del Pla Parcial “DIA 1 DAPSA”, sens 
perjudici de sol·licitar la primera ocupació parcial de la nau si es compleixen els 
condicionants de l’article 41 del RPLU.  
 
Cinquè.- Traslladar a la pròxima sessió ordinària de la Junta de Govern de l’Aldea 
aquest informe per al seu ple coneixement.  
 
Sisè.- Notificar als interessats aquest informe per al seu coneixement. 
 
 
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 216/2019 de data 
18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Donar-se per assabentada de la modificació no substancial de la llicència 
ambiental de l’activitat de fabricació d’envasos i embalatges de cartró ondulat, titularitat 
de la mercantil Daniel Aguiló Panisello, S.A. (DAPSA) i, que es situa en el Pla Parcial 
“DIA 1 DAPSA”, en relació a la construcció d’una nau per emmagatzematge de producte 
acabat, havent de complir amb els condicionants que figuren a l’informe tècnic-jurídic 
que s’ha transcrit a la present proposta. 
 
SEGON. Notificar el present acord als interessats.” 
 
Els membres assistents es donen per assabentats. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES MENORS. INTERESSAT: J. M. V. R. (MAS OMBERT  I LES VINYES, S.L.) 
(EXP. NÚM.: 2019/486) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 14 de maig de 2019 amb 
Registre d’entrada núm. 2019/1967: 
 

EXP NOM I COGNOM SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2019/486 J. M. V. R. (Mas 
Ombert i les Vinyes, 
S.L.) 

Camí Genís 
(Pol. 4 – Parc. 
X) 

Obra menor 691,14 € 

 
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, 
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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 
18 de març de 2020, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a J. M. V. R. (Mas Ombert i les Vinyes, S.L.) la llicència necessària 
per a efectuar les obres consistents en tancar la finca rústica amb tancat simple 
d’aproximadament 200 ml amb tanca simple torsió i una filada de 0,20 de bloc de 
formigó, al camí de Genís, Pol. 4 – Parc. X, del municipi, amb estricta subjecció a les 
condicions que figuren a l'expedient. 
 
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb el projecte aprovat, la normativa de 
planejament d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació  i les prescripcions del serveis 
tècnics, si s’escau. 
 
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat 
de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la 
llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació, 
que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat 
i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte 
quan es dona alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir 
les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística.  
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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 691,14 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

14.399,00 x 3,60 % 518,36 € 

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

14.399,00 x  1,20 % 172,78 € 

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

 16,00 € 

TOTAL  691,14 € 
 
SISÈ. Condicionar els efectes de la llicència d’obres a les condicions específiques de 
l’informe tècnic emès per l’Arquitecte Tècnic municipal el 18 de març de 2020: 
 
• Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà de 

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

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

• No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit. 
• L’ autorització s’ entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.   
• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el certificat 

o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació d’aquest 
document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents 
d’acord amb la normativa vigent. 

• Només s´admetran obres de manteniment i conservació. En cap cas s´admetran 
obres de millora. 

 
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'INSTAL·LACIÓ DE TERRASSA  TEMPORAL AL 
CARRER DE L'EBRE. INTERESSAT: J. G. E. NÚM. EXP.: 2 020/258. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J. G. E., representat del PUB LA SEDE, en data 21 
de febrer de 2020, per mitjà del registre d’entrada d’aquest Ajuntament número 
2020/710, on demana autorització per instal·lar una terrassa desmuntable temporal de 
12 m. x 9 m. al carrer de l’Ebre 95-99 durant els mesos compresos entre abril i octubre 
de 2020, ambdós inclosos. 
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Vist l’informe favorable efectuat per la Guàrdia Municipal de data 5 de març de 2020. 
 
Vist l’informe jurídic favorable de Secretaria de data 17 de març de 2020. 
 
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, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1r.- Autoritzar la instal·lació d’una terrassa desmuntable temporal de 12 m. x 9 m. al 
carrer de l’Ebre 95-99 durant els mesos compresos entre abril i octubre de 2020, ambdós 
inclosos, al Sr. J. G. E., representant del PUB LA SEDE. 
 
2n.- Informar que l’autorització s’ha de realitzar sense perjudici de tercers, sota la seva 
responsabilitat en quan a l’ús de la propietat i desenvolupament de l’activitat a dur-hi a 
terme i sempre que compleixi les condicions determinades als informes emesos per la 
Guàrdia Municipal i el Secretari Accidental, i les establertes a la normativa sectorial 
d’aplicació, en especial la referent a les assegurances exigibles, i les relatives a la venda 
begudes al Sr. J. G. E.. 
 
3r.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 
20 article 6 C) punt h. de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per ocupacions 
del subsòl, el sòl i la volada de la via publica que correspon a 99,75 € d’acord amb el 
període de temps pel qual es demana l’autorització. 
 
4t.- Comunicar l’acord al sol·licitant i als serveis adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ D'U N CONTRACTE 
MENOR D'ACTES TAURINS. NÚM. EXP.: 2020/242. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’espectacles taurins per a Festes 
Ermita , Festes Barri Hostal i Festes Majors. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost d’HILARIO PRINCEP MARTINEZ 
registrat en data 7 de febrer de 2020 amb núm. RE 2020/935. 
 
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. 
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Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 03321000-5 
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 6.300,00 €, i 1.323,00 € 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 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 7.623,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 6.300,00 €, pressupost net, i 1.323,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
338/22635 del pressupost 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. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DELS TREBALLS DE TRACTAMENT 
DE LA LEGIONEL·LA A LES INSTAL·LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL I PAVELLÓ. 
NÚM. EXP.: 2020/220. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
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1. Justificada la necessitat de contractar el servei de tractament de la legionel·la a les 
instal·lacions del camp de futbol i pavelló. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil EBRE MATTER SERVICE 
SL registrat en data 13 de gener de 2020 amb núm. RE 2020/856. 
 
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. 
- Codi CPV: 45259000-7 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 5.102,52 €, i 1.071,53 € 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 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 6.174,05 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 5.102,52 €, pressupost net, i 1.071,53 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
920/21200 del pressupost de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
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CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE L'ASSEGURAN ÇA ANUAL DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS. NÚM. EXP.: 2020/257. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar l’assegurança anual dels edificis municipals. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil MAPFRE ESPAÑA 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL registrat en data 11 de març de 2020 
amb núm. RE 2020/975. 
 
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. 
- Codi CPV: 66510000-8 
- El responsable del contracte serà Irene Negre Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 12.194,92 €. 
- 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 de les prestacions i serveis realitzats, així 
com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les 
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omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del 
contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 12.194,92 €, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 920/22405 del pressupost de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu2/2004, 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.” 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 12:25 hores d el dia 19 de març de 2020, de la 
qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta ac ta de 21 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  
 


