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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 6/2021 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 26 DE MARÇ 
DE 2021. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  26 de març de 2021 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 26 de març de 2021, es reuneixen a la Sala 
de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en els 
termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, que 
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, el Secretari Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo Ventura 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 12 DE MARÇ 
DE 2021. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular 
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de març de 2021 
que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per 
unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme  
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: ELÉCTRICA DEL EBRO, S.A. (NÚM . EXP.: 2018/349) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 29 de març de 2018, amb 
Registre d'entrada núm. 2018/2762 i les posteriors aportacions de documentació 
realitzades per la interessada: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2018/349 Eléctrica del Ebro, 
S.A. 

Av. Catalunya, 
núms. 9 a 63 Obra menor 756,21 € 

 
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 17 
de març de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Eléctrica del Ebro, S.A. llicència d’obres per a: 
 

− Rasa sobre vorera i calçada de 27 x 0,40 m., per conversió de línia aèria a 
subterrània, al creuament del carrer Montsià i Av. Catalunya, 

− Adequar 34,50 m. de línia aèria de BT en façana de 3x137/230 v a l’Av. 
Catalunya i carrer Santa Rosa, 

− Adequar 34,50 m. de línia aèria de BT en façana de 3x230/400 v a l’Av. 
Catalunya i carrer Santa Rosa, 

− Substituir línia aèria Rz50 (230 v) per Rz150 (400 v) de 26 m. de longitud al carrer 
Santa Rosa i Av. Catalunya, 

− Instal·lació de dos suports de formigó de 11 metres-400 Kg a l’Av. Catalunya, 
− Substituir línia aèria Rz50 (230 v) per Rz150 (400 v) de 181 m. de longitud a l’Av. 

Catalunya, carrer Sant Tomás i carrer Alomà, 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 
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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 756,21 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 15.754,46 x 3,60  576,16 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 15.754,46 x 1,20  189,05 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

756,21 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
− Requerirà autorització preceptiva de tots els propi etaris pel que respecta als 

ganxos a instal·lar a les seves façanes .   
− El suport de formigó projectat davant del número 63  de l’Avinguda Catalunya, 

NO ES POT COL.LOCAR, s’utilitzarà com a suport la “ palomilla” existent. 
 Al número 59 de l’Avinguda Catalunya, s’aprofitarà la base de la “palomila” 

existent, per suportar el cable i es retirarà la re sta de “palomilla”. 
 El suport de formigó projectat situat pròxim al car rer Santa Rosa , es 

col·locarà al davant del solar sense edificar, per que no interrompi la 
sortida d’aigua de la coberta de l’habitatge existe nt . 

− S’ hauran de retirar totes les cadiretes i/o palometes existents de la façana una 
vegada posada la línia aèria trenada sobre la façana. En cap cas es podran instal·lar 
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noves cadiretes o nous suports de fusta. 
− Al suport de formigó s’hauran adoptar mesures correctores per a que no siguin 

escalables. 
− Els conductors es fixaran directament a les parets de façana dels edificis única i 

exclusivament autoritzats, mitjançant abraçadores i hauran de respectar les 
distàncies reglamentàries als elements constructius i altres serveis.  

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

− 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. 

− 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. 

− 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. 

− 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 

− 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. 

− 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. 

− 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. 

 
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. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: E. A. R. (NÚM. EXP.: 2020/884 ) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 24 de setembre de 2020, 
amb Registre d'entrada núm. 2020/3187: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/884 E. A. R. Pol. 9 – Parc. 170 
(43184A009001700000ZT) 

Obra 
menor 29,93 € 
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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 23 
de març de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a E. A. R. llicència d’obres per a la construcció de tanca en finca 
rústega, amb tancat de bigues de formigó amb una separació de fins a 2 metres de 
distància entre elles Polígon 9 – Parcel·la 170 (Ref. Cadastral: 
43184A009001700000ZT) 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 
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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 29,93 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 386,96 x 3,60  13,93 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 386,96 x 1,20  4,64 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL  29,93 € 

 
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. 
Han de ser visualment permeables en tota la seva al çada, 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, ca ldrà 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.  
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. 
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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 n o urbanitzable deltaic 
les tanques metàl·liques, marges de pedra seca, mur s de formigó, 
parets, o altres elements divisoris de la finca, re spectaran les 
distàncies següents en relació amb els camins munic ipals: 
 

a) En zona de secà o garriga: 2,5 m de l’eix del ca mí 
 

− 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. 

− 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. 

− 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. 

 
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. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: H. M. E. M. (NÚM. EXP.: 2021/8 2) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 25 de gener de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/266: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/82 H. M. E. M. C/ Església, XX 
(9338502BF9193G0001QS) 

Obra 
menor 30,40 € 

 
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 març de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a H. M. E. M. llicència d’obres per a tapar la caldera exterior amb 
sostre, arreglar jardí i arreglar porta de magatzem al carrer Església, XX (Ref. Cad.: 
9338502BF9193G0001QS) 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 
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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 30,40 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 400,00 x 1,20  4,80 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL  30,40 € 
 
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. 

− 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. 

− 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. 
 

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. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: R. C. G. (NÚM. EXP.: 2021/124)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 28 de gener de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/315: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/124 R. C. G. Pol. 13 – Parc. 32 
(43184A013000320000ZK) 

Obra 
menor 54,40 € 

 
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 març de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a R. C. G. llicència d’obres per a la construcció d’una tanca amb 
base de bloc de formigó i acabat amb reixat metàl·lic d’1,5m d’alçada al Polígon 13 – 
Parcel·la 32 (Ref. Cadastral: 43184A013000320000ZK) 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. 
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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.  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 54,40 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.066,67 x 3,60  38,40 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 1.066,67 x 1,20  12,80 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

54,40 € 

 
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. 
Han de ser visualment permeables en tota la seva al çada, 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, ca ldrà 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.  
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 
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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 n o urbanitzable deltaic 
les tanques metàl·liques, marges de pedra seca, mur s de formigó, 
parets, o altres elements divisoris de la finca, re spectaran les 
distàncies següents en relació amb els camins munic ipals: 
 

a) En zona de regadiu o arrossar: 3 m de l’eix del camí 
 

− 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. 

− 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. 

− Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació 
d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin 
procedents d’acord amb la normativa vigent. 
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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. INTERESSADA: N. P. A. (NÚM. EXP.: 2021/125 ) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 26 de juny de 2020 i 29 de 
setembre de 2020, amb Registre d'entrada núm. 2020/2154 i 2020/3237: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/125 N. P. A. 

Pol. 14 - Parc. 11 i 
162 

(43184A014000110000ZU 
43184A014001620000ZD) 

Obra 
menor 96,00 € 

 
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 pels serveis tècnics municipals en data 23 
de març de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a N. P. A. llicència d’obres per a la construcció de tanca amb malla 
de simple torsió amb pal galvanitzat de 2,00m d’alçada amb rasa continua de formigó 
en massa de 30 x 30 cm al Polígon 14 – Parcel·les 11 i 162 (Ref. Cadastral: 
43184A014000110000ZU i 43184A014001620000ZD) 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 
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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 144,00 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.000,00 x 3,60  72,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 2.000,00 x 1,20  24,00 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

96,00 € 

 
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. 
Han de ser visualment permeables en tota la seva al çada, 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, ca ldrà 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 
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raó de l’ús i de les circumstàncies del lloc o se’n justifiqui la necessitat per 
atendre els requeriments productius de l’explotació.  
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 n o urbanitzable deltaic 
les tanques metàl·liques, marges de pedra seca, mur s de formigó, 
parets, o altres elements divisoris de la finca, re spectaran les 
distàncies següents en relació amb els camins munic ipals: 

a) En zona de regadiu o arrossar: 3 m de l’eix del camí 
 

− 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. 
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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. 

− 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. 

 
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 REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: J. V. G. (NÚM. EXP. 2021/126) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. J. V. G., en data 2 de febrer de 2021 i amb Registre General d’Entrada 
2021/347, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la substitució de 
xarxa de sanejament interior i connexió de nou sistema de sanejament, del magatzem 
fins a l’arqueta sifònica. Tapar i formigonar les rases de sanejament acabat polit o 
fratassat al carrer Església, XX (Ref. Cadastral: 9438203BF9193G0001DS) d’aquest 
municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 23 de març de 
2021, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada pel Sr. J. V. G., consistents en la substitució de xarxa de sanejament interior 
i connexió de nou sistema de sanejament, del magatzem fins a l’arqueta sifònica. Tapar 
i formigonar les rases de sanejament acabat polit o fratassat al carrer Església, XX (Ref. 
Cadastral: 9438203BF9193G0001DS) 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  
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Expedient:     2021/126 
R.G.E.:    2021/347 
Assumpte: Comunicació prèvia d’obres consistents en substitució de xarxa 

de sanejament, del magatzem fins a l’arqueta sifònica, tapat i 
formigonat de rases de sanejament acabat polit o fratassat. 

Sol·licitant:     J. V. G. 
Ref. Cadastral:        9438203BF9193G0001DS 
Emplaçament:  C/ Església XX 
  
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia de data 18 de març de 2021, 
emeto l’informe següent: 
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme NO es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 

 
“Substitució de xarxa de sanejament, del magatzem fins a l’arqueta sifònica, tapat 
 formigonat de rases de sanejament acabat polit o fratassat”. 
 
2 Documentació aportada 

 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres. 
 
3 Tipus d’obra 

 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 
 

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i 
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. 
 

4 Règim del sòl 
 
L’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 
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2010, Text Refós publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de 
Sòl Urbà consolidat,  Zona extensiva Clau 2A . 
 

5.- Fonaments de dret 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 4.082,49 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.082,49 x 3,60 % 146,97 € 

TOTAL  146,97 € 
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Damià Encontrado Sol 
Arquitecte  Municipal ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 146,97 € amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 4.082,49 x 3,60 % 146,97 € 

TOTAL  146,97 € 
 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.7.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: R. S. B. (NÚM. EXP. 2021/285) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. R. S. B., en data 18 de febrer de 2021 i amb Registre General d’Entrada 
2021/599, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en el canvi de 
mobiliari de cuina i finestres a l’immoble ubicat al carrer Gaudí, XX (Ref. Cadastral: 
8732209BF9183B0001MO) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 23 de març de 
2021, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
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Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada pel Sr. R. S. B., consistents en el canvi de mobiliari de cuina i finestres a 
l’immoble ubicat al carrer Gaudí, XX (Ref. Cadastral: 8732209BF9183B0001MO) i 
comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès el següent informe de 
conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES  

                            
 
Expedient:     2021/285 
R.G.E.:    2021/599 
Assumpte: Comunicació prèvia d’obres consistents en la substitució de 

mobiliari de cuina i finestres. 
Sol·licitant:     R. S. B. 
Ref. Cadastral:       8732209BF9183B0001MO 
Emplaçament:  c/ Gaudí XX 
  
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 03 de març de 2021 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 03 de maig, 
emeto l’informe següent: 
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme NO es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres. 
  
1 Descripció de la petició  
“Substitució de mobiliari de cuina i finestres.”. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres, 
fotocòpia DNI. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 
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a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i 
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. 

 
4 Règim del sòl 
L’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà 
Consolidat, zona  extensiva 2A  segons les actuals Normes Subsidiàries del municipi de 
l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 
d’abril de 2005. 
 
5   Fonaments de dret  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 6.200,00 €. 
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 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8)  6.200,00 x 3,60  223,20 € 

TOTAL  223,20 € 
 
Damià Encontrado Sol 
Arquitecte  Municipal ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 223,20 € amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 6.200,00 x 3,60 % 223,20 € 

TOTAL  223,20 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: M. V. B. (NÚM. EXP.: 2021/260 ) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 25 de febrer de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/693: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/260 M. V. B. Pol. 14 - Parc. 43 
(001106900CF01C0001JL) 

Obra 
menor 30,40 € 
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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 23 
de març de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a M. V. B. llicència d’obres per a la reparació de coberta en 
edificació existent legalment implantada al Polígon 14 – Parcel·la 43 (Ref. Cadastral: 
001106900CF01C0001JL) 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 
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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 30,40 € amb el següent desglossament: 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 400,00 x 1,20  4,80 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

30,40 € 

 
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. 

− 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. 

− 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. 

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.9.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: NEDGIA CATALUNYA, S.A. (NÚM. EXP.: 2021/284) 
 
Es dona compte de la següent proposta de la 1a Tinenta d’Alcaldia: 
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 26 de febrer de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/708: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/284 Nedgia 
Catalunya, S.A. 

C/ Església, 38 
(9338502BF9193G0001QS) 

Obra 
menor 24,28 € 

 
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 març de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Nedgia Catalunya, S.A. llicència d’obres per a l’execució 
d’escomesa directa al carrer Església, 38 (Ref. Cadastral: 9338502BF9193G0001QS) 
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.. 
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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 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.- 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. 

− 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.  
− 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 mínimes obligatòries als serveis existents. En 
cas que no es pugui garantir s’executaran les proteccions que preveu la 
legislació vigent. 

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

− 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. 
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− 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.” 
 
Es deixa constància de que l’Alcalde-President, Sr. Xavier Royo Franch, ha sortit de la 
sessió per estar afectat 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. 
 
2.1.10.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES  A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: R. R. B. (NÚM. EXP. 2021/283). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. R. R. B., en data 1 de març de 2021 i amb Registre General d’Entrada 
2021/722, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la retirada de 
porta existent i instal·lació de nova porta a l’immoble ubicat a l’Avinguda Catalunya, XXX 
(Ref. Cadastral: 9538816BF9193H0001RZ) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 23 de març de 
2021, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada pel Sr. R. R. B., consistents retirada de porta existent i instal·lació de nova 
porta a l’immoble ubicat a l’Avinguda Catalunya, XXX (Ref. Cadastral: 
9538816BF9193H0001RZ) 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  
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Expedient:     2021/283 
R.G.E.:    2021/722 
Assumpte: Comunicació prèvia d’obres consistents en la retirada de porta 

existent i instal·lació de nova porta. 
Sol·licitant:     R. R. B. 
Ref. Cadastral:       9538816BF9193H0001RZ   
Emplaçament:  Av. Catalunya XXX 
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia de data 03 de març de 2021, 
emeto l’informe següent: 
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que 
resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1 Descripció de la petició 
“Desmuntatge de la carpinteria de fusta existent i posterior subministrament, muntatge 
de nova porta d’alumini en vidre. Reparació de possibles desperfectes de façana al 
contorn del hueco”. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i 
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. 

 
4 Règim del sòl 
L’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà 
Consolidat, zona Semi Intensiva Clau 1B segons les actuals Normes Subsidiàries del 
municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el Text Refós de 
les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb 
data 6 d’abril de 2005.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 870,00 €. 
 

 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8)  870,00 x 3,60  31,32 € 

TOTAL  31,32 € 
 
Damià Encontrado Sol 
Arquitecte  Municipal ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres. 
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QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 31,32 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 870,00 x 3,60 % 31,32 € 

TOTAL  31,32 € 
 
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. 
 
2.1.11.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES  A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: J. G. G. (NÚM. EXP. 2021/347) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que la Sra. J. G. G., en data 9 de març de 2021 i amb Registre General d’Entrada 
2021/842, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la col·locació de 
gres sobre paviment existent i canvi de dues finestres a l’immoble ubicat al carrer Roger 
de Flor, X (Ref. Cadastral: 9939410BF9193H0001XZ) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 23 de març de 
2021, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per la Sra. J. G. G., consistents la col·locació de gres sobre paviment 
existent i canvi de dues finestres a l’immoble ubicat al carrer Roger de Flor, X (Ref. 
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Cadastral: 9939410BF9193H0001XZ) i comunicar que per part dels serveis tècnics 
municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES  

                            
Expedient:     2021/347 
R.G.E.:    2021/842 
Assumpte: Comunicació prèvia d’obres consistents en la col·locació de gres 

sobre paviment existent i canvi de dues finestres 
Sol·licitant:     J. G. G. 
Ref. Cadastral:       9939410BF9193H0001XZ  
Emplaçament:  c/ Roger de Flor X 
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia de data 18 de maig de 2021, 
emeto l’informe següent: 
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres. 
  
1 Descripció de la petició  

“Col·locació de gres sobre paviment existent i canvi de dues finestres” 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 
 

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i 
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. 

 
4 Règim del sòl 

 
L’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà 
Consolidat, zona  extensiva 2A  segons les actuals Normes Subsidiàries del municipi de 
l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 
d’abril de 2005. 
 
5   Fonaments de dret  
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• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. Disposició transitòria Quinzena. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 3.578,89 €. 

 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

 3.578,89 x 3,60  128,84 € 

TOTAL  128,84 € 
 
Damià Encontrado Sol 
Arquitecte  Municipal” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
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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 128,84 € amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 3.578,89 x 3,60 % 128,84 € 

TOTAL  128,84 € 
 
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. 
 
2.1.12.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: DANIEL AGUILÓ PANISELLO, S.A.  (NÚM. EXP.: 
2021/362) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 12 de març de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/901: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/362 Daniel Aguiló 
Panisello, S.A. 

Finca La Palma, s/n 
(6000702BF9069N0001PX) 

Obra 
menor 414,56 € 

 
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 març de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
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Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Daniel Aguiló Panisello, S.A. llicència d’obres per a la reforma de 
l’antic moll de càrrega, reomplint la zona fins a aconseguir l’alçada interior de la nau a la 
Finca La Palma, s/n (Ref. Cadastral: 6000702BF9069N0001PX) 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 414,56 € 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) 8.636,59 x 3,60  310,92 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 8.636,59 x 1,20  103,64 €  

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

 16,00 € 

TOTAL  414,56 € 
 
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. 

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

− 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. 

− 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. 

− 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. 

 
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 REFERENT A LA CONCESSIÓ D ’UNA LLICÈNCIA 
D’ USOS PROVISIONALS. INTERESSADA: L’ENLLAÇ DE L’EB RE, S.C.C.L. (NÚM. 
EXP.: 2020/279) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Primer.- En data 13 de febrer de 2020, amb registre d’entrada d’aquest Ajuntament 
número 2020/601, el Sr. Daniel Méndez, actuant en nom i representació de l’Enllaç de 
l’Ebre SCCL, presenta sol·licitud de llicència urbanística d’usos provisionals per la 
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instal·lació d’una activitat agroalimentària en la Cooperativa Agrícola de l’Aldea, en la 
qual adjunta com a documentació 
 

- Escriptura de constitució de la cooperativa a la qual representa,  
- Contracte d’arrendament amb la Cooperativa de l’Aldea, i  
- Documents de compromisos relacionats amb els usos i obres provisionals. 

 
Segon.- En data 13 de febrer de 2020, amb registre d’entrada d’aquest Ajuntament 
número 2020/1035, la Sra. Maria Luisa Bordera Ramírez, actuant en nom i representació 
de l’Enllaç de l’Ebre SCCL, adjunta documentació complementària a la sol·licitud 
presentada en data 13 de febrer de 2020 (RE 2020/601), en la qual s’acompanya: 
 

- Projecte tècnic en relació als usos i les obres sol·licitades a l’interior de 
l’edificació principal de la Cooperativa de l’Aldea.  

 
Tercer.- Arrel de la sol·licitud de l’interessat, l’Ajuntament de L'Aldea ha sotmès 
l’expedient al tràmit d’informació pública. 
  
Quart.-  I simultàniament s’ha sol·licitat l’informe corresponent a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, que en sessió de 8 de maig de 2020, adopta l’acord 
següent: 
 
“S’emet informe favorable en relació amb l’expedient de sol·licitud d'informe per a la 
implantació d’una Cooperativa agroalimentària, a l’Avinguda Catalunya 224, de L’Aldea, 
formulat per l’Enllaç de l’Ebre SCCL.” 
 
Cinquè.  En data 25 de juliol de 2020, mitjançant Registre General de Sortida 2020/1468, 
es requereix a l’interessat per tal que aporti pressupost d’execució obres provisionals i 
dels costos de reposició , per tal de poder continuar en la tramitació de l’expedient i 
poder tramitar l'ús provisional de l'activitat, amb la finalitat de poder constituir, per alguna 
de les formes admeses per la legislació de contractes del sector públic, de garantia 
suficient per assegurar la reposició de la situació que s'alteri al seu estat original. 
 
Sisè.  L’interessat aporta la documentació requerida en data 7 de setembre de 2020, 
mitjançant Registre General d’Entrada 2020/2991. 
 
Setè. En data 23 de març de 2021 l’Arquitecte municipal emet informe favorable per a 
la concessió de la llicència sol·licitada 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
La Legislació aplicable és la següent:  
 
— Els articles 53, 54 i 187 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 
— Els articles 65 i següents del Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig. 
— El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
— L'article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
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— El Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. 
 
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 18de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Concedir llicència d’usos provisional per a la instal·lació d’una activitat 
agroalimentària en la Cooperativa Agrícola de l’Aldea a la mercantil de l’Enllaç de l’Ebre 
SCCL, d’acord amb el projecte aportat per l’entitat sol·licitant. 
 
SEGON.- L’eficàcia d’aquesta llicència queda subjecta al compliment de les condicions 
següents: 
 

a) La constitució, per alguna de les formes admeses per la legislació de 
contractes del sector públic, de les garanties necessàries per assegurar la reposició de 
la situació alterada al seu estat originari. Aquesta garantia s'ha de constituir a la 
disposició de l'administració atorgant per una quantia igual a la del pressupost de les 
obres de reposició, i que d’acord amb l’informe tècnic de data 23 de març de 2021 és de 
1.151,40 euros. 

 
b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin 

també acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors 
dels usos i les obres en virtut de contracte d'arrendament o qualsevol altre negoci jurídic 
que els succeeixin. 

 
c) Constància en el Registre de la Propietat  de conformitat amb la legislació 

hipotecària de les condicions sota les quals s’atorgui aquesta llicència urbanística. 
 
TERCER.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment dels condicionants establerts 
a l’informe de l’arquitecte municipal de data 23 de març de 2021: 
 

1- L’ús que s’autoritza en aquest sector haurà de cessar quan ho acordi 
l’administració actuant o hagi transcorregut el termini de vigència establert en 
l’acord d’autorització, sense que els afectats tinguin dret a percebre 
indemnització (art. 53.2 del TRLU).  

 
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- Cal complir les condicions dels apartats 3 i 4 de l’article 54 del Text refós de la 
Llei d'urbanisme: 
Procediment per a l’autorització d’usos provisionals del sòl i d’obres de caràcter 
provisional: 
Apartat 3.  L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a:a) La 
constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la 
situació alterada al seu estat originari. (1.151,40 €) 
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b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin 
també acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o 
explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol 
altre negoci jurídic que els succeeixin. 

 
Apartat 4.  Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres 
provisionals, acceptades expressament pels destinataris, s’han de fer constar en 
el Registre de la Propietat, de conformitat amb la legislació hipotecària. L’eficàcia 
de l’autorització resta supeditada a aquesta constància registral. 
 

4- I l’apartat 2 de  article 70 del Decret 64/2014, el Reglament sobre protecció de    
la  legalitat urbanística.    

 
Art. 70.2 Els usos provisionals han de cessar i les obres provisionals s’han de 
desmuntar o enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho acordi 
l’administració municipal, amb audiència de les persones interessades, per algun 
dels motius següents: a) Per haver-se complert la condició resolutòria de l’article 
69.3. b) Per haver transcorregut el termini temporal màxim pel qual es va atorgar 
la llicència urbanística corresponent. c) Per tal d’executar les determinacions del 
planejament urbanístic, hagi transcorregut o no el termini temporal màxim pel 
qual es va atorgar la llicència urbanística corresponent. 

 
QUART.- 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. 
 
2.1.14.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES  A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: P. B. M. (NÚM. EXP. 2021/191) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. P. B. M., en data 15 de febrer de 2021 i amb Registre General d’Entrada 
2021/533, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en col·locar les 
pedres caigudes del marge del camí amb pasta-morter a la finca ubicada al carrer Raval 
de Fesol, XX (Ref. Cadastral: 8626305BF9182F0001UT) d’aquest municipi. 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 24 de març de 
2021, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el 
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019, de data 18 de juny. 
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Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada pel Sr. P. B. M., consistents en col·locar les pedres caigudes del marge del 
camí amb pasta-morter a la finca ubicada al carrer Raval de Fesol, XX (Ref. Cadastral: 
8626305BF9182F0001UT) 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 OBRES  
 
Assumpte:   Comunicació prèvia d’obres excloses de llicència  
Expedient:   2021/191   
R.G.E.:  2021/533 
Sol·licitant:    P. B. M. 
Emplaçament:   Carrer Raval de Fesol, XX 
 
Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el 
que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia de data 18 de febrer de 2021, 
emeto l’informe següent: 
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que 
resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
INFORME   

 
1 Descripció de la petició 
Col·locar de cap i de nou amb pasta-morter, les pedres que han caigut del marge al 
camí. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres. 
 
3 Tipus d’obra 
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de 
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat a) del mateix 

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i 
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. 

 
4 Règim del sòl 
L’emplaçament on es pretenen realitzar les obres és classificació en Sòl Urbà 
Consolidat, zona Semi Intensiva Clau 2A segons les actuals Normes Subsidiàries del 
municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el Text Refós de 
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les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb 
data 6 d’abril de 2005.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix 100,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 100,00 x 3,60 % 3,60 € 

TOTAL  3,60 € 
 
Damià Encontrado Sol 
Arquitecte  Municipal ” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
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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 3,60 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 100,00 x 3,60 % 3,60 € 

TOTAL  3,60 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.15.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: SOLETEC PROYECTOS E INSTALACI ONES, S.L.U. 
(NÚM. EXP.: 2021/264) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 19 de febrer de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/617: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/264 

SOLETEC 
Proyectos e 

Instalaciones, 
S.L.U. 

C/ Sant Francesc, 33 
(8331516BF9183A0001YM) 

Obra 
menor 198,43 € 

 
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 24 
de març de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
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Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a SOLETEC Proyectos e Instalaciones, S.L.U. llicència d’obres per 
a instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa elèctrica interior de 3kW potència 
nominal al carrer Sant Francesc, 33 (Ref. Cadastral: 8331516BF9183A0001YM) 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 198,43 € 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) 4.133,88 x 3,60  148,82 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 4.133,88 x 1,20  49,61 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

198,43 € 

 
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. 

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

− 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. 

− 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. 

 
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: A. G. E. (NÚM. EXP.: 2021/343 ) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 2 de març de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/741: 
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EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/343 A. G. E. Camí de l’Ermita 
(002000800BF91D0001TY) 

Obra 
menor 52,00 € 

 
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 pels serveis tècnics municipals en data 24 
de març de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a A. G. E. llicència d’obres per a excavació de rasa de 50ml per a 
canonada d’aigua al camí de l’Ermita, finca amb referència cadastral 
002000800BF91D0001TY 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.. 
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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 52,00 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.000,00 x 3,60  36,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 1.000,00 x 1,20   12,00 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

52,00 € 

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

− El lloc on s’autoritza el pas de la canonada és sòl  susceptible a ser 
parcel·les edificables, i el vial previst queda més  al sud. En el moment de 
desenvolupar-se l’àmbit, el cost del trasllat de la  canonada seria a càrrec 
del sol·licitant de la llicència. 

− 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. 

− 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 mínimes obligatòries als serveis existents. En 
cas que no es pugui garantir s’executaran les proteccions que preveu la 
legislació vigent. 

− 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. 
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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. 

− 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. 

 
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. 
 
2.1.17.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: NEDGIA CATALUNYA, S.A. (NÚM. EXP.: 2021/346) 
 
Es dona compte de la següent proposta de la 1a Tinenta d’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 8 de març de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/829: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/346 Nedgia 
Catalunya, S.A. 

C/ Sindicat, 1-3 
(9337503BF9193G0001TS) 

Obra 
menor 24,21 € 

 
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 24 
de març de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Nedgia Catalunya, S.A. llicència d’obres per a l’ampliació de la 
xarxa de gas natural al carrer Sindicat, 1-3 (Ref. Cadastral: 9337503BF9193G0001TS) 
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. 
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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 24,21 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 228,00 x 3,60  8,21 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 228,00 x 1,20  2,74 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

24,21 € 

 
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. 
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− 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.  
− 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 mínimes obligatòries als serveis existents. En 
cas que no es pugui garantir s’executaran les proteccions que preveu la 
legislació vigent. 

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

− 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.” 
 
Es deixa constància de que l’Alcalde-President, Sr. Xavier Royo Franch, ha sortit de la 
sessió per estar afectat 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. 
 
2.1.18.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: TREBALLS AGRÍCOLES GERMANS VA LLS, C.B. (NÚM. 
EXP.: 2021/192) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 15 de febrer de 2021 i 19 
de març de 2021, amb Registres d'entrada núm. 2021/538 i 2021/1122, respectivament: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/192 
Treballs Agrícoles 

Germans Valls, 
C.B. 

Pol. 14 – Parc. 120 
(43184A014001200000ZL) 

Obra 
menor 121,68 € 

 
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. 
 
Mitjançant escrit de data 15 de febrer de 2021, amb registre d’entrada núm. 2021/538, 
el Sr. Albert Curto Zapater, en nom i representació de la mercantil Treballs Agrícoles 
Germans Valls, C.B., sol·licita llicència d’obres per a construcció de tanca de simple 
torsió amb pals galvanitzats i tela simple al Polígon 14 – Parcel·la 120, amb referència 
cadastral 43184A014001200000ZL, de l’Aldea, en la categoria de “sòl no urbanitzable 
deltaic”. 
 
En data 17 de març de 2021, mitjançant Registre General de Sortida 2021/591, es 
requereix l’aportació del pressupost d’execució de les obres. 
 
En data 19 de març de 2021, mitjançant Registre General d’Entrada 2021/1122, la 
interessada aporta la documentació requerida. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 24 
de març de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Treballs Agrícoles Germans Valls, C.B. llicència d’obres per a la 
construcció de construcció de tanca amb malla de simple torsió, pals galvanitzats i tela 
simple al Polígon 14 – Parcel·la 120, (Ref. Cadastral: 43184A014001200000ZL) 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 
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terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova.. 
 
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 121,68 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.535,00 x 3,60  91,26 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 2.535,00 x 1,20  30,42 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

121,68 € 

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

− Abans de l’ inici de les obres serà preceptiu i vin culant  sol·licitar alineació 
als Serveis Territorials de l’ Àrea de Medi Natural  per realitzar la delimitació 
dels terrenys de propietat particular amb els terre nys del camí ramader 
Colada de l’ Aldea. 

− Les tanques han de complir els condicionants fixats  als art. 142 i 144 bis. 
Han de ser visualment permeables en tota la seva al çada, 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. 144 bis, c aldrà 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.  
En la construcció de tanques de separació a finques, parcel·les o camins 
públics, s’han de complir les directrius següents: 
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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 n o urbanitzable deltaic 
les tanques metàl·liques, marges de pedra seca, mur s de formigó, 
parets, o altres elements divisoris de la finca, re spectaran les 
distàncies següents en relació amb els camins munic ipals: 
 

a) En zona de regadiu o arrossar: 3 m de l’eix del camí 
 
* S’exceptuen de la regulació de distàncies d’aquest article les vies pecuàries que 
discorren pel terme municipal de l’Aldea, les quals es regiran per la legislació sectorial 
vigent. 
El tècnic que subscriu l’informe tècnic fa constar que aquesta parcel·la està afectada per 
la Colada de L’ Aldea classificada com a via pecuària del terme municipal, aprovat per 
Ordre Ministerial de 7 d’ agost de 1950 (BOE de 24 d’ agost de 1950) on figuren els 
camins ramaders del terme municipal. 

 
− 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. 
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− 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. 

− 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. 

 
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 CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS. INTERESSADA: R. C. P. (NÚM. EXP. 20 21/345) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per la Sra. R. C. P. en data 5 de 
març de 2021 amb Registre general d’entrada núm. 2020/796: 
 

EXP INTERESSADA SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/345 R. C. P. C/ Migdia, XX 
(9842604BF9194S0001AI) 

Major 667,84 € 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe del Tècnic municipal de data 25 de març de 
2021, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019, de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Concedir a R. C. P. la llicència d’obres majors per  a la construcció d’una 
piscina al carrer Migdia, XX (Ref. Cadastral: 9842604BF9194S0001AI), amb estricta 
subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
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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 667,84 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 9.940,00 x 3,60 % 357,84 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 9,940,00 x 1,20 % 119,28 € (*)  

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

TOTAL  677,84 € 

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

1- Previ l’inici de les cal que aporti l’Estudi Bàs ic de de Seguretat i Salud,  
presentat a nom de Albert Curto Zapater, col·legiat  157 del CAATEETE. 
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2- Caldrà també aportar el full de designació de Co ordinador de Seguretat en 
fase d’ execució d’ obra. 

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

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

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

6- 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. 

7- 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. 

8- 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. 
 
2.1.20.- PROPOSTA D’ACORD ALINEACIONS DE VIALS DE L A PARCEL·LA 
CADASTRAL  8830201BF9183B0001WO DE L'ALDEA. INTERES SAT: J. G. G. 
(NÚM. EXP.2020/975) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’aixecament topogràfic emès pel topògraf Llorenç Monfort Navarro, col·legiat núm. 
3.997 i l’informe emès per l’arquitecte tècnic Albert Curto Zapater col·legiat núm.157 on 
adjunta el plànol d’aclariment. S’ha verificat per l’arquitecte municipal, Damià 
Encontrado Sol,  i s’ajusta a 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 i a 
la  Definició d’alineacions i límit de sòl urbà Text Refós 27 de maig de 2010.  
 
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. 
 
A la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Concedir al Sr. J. G. G., l’alineació sol·licitada de la parcel·la cadastral 
8830201BF9183B0001WO de l’Aldea, en els termes que consten en el document gràfic 
de definició d’alineació, que consta incorporada a l’expedient amb data 25 de març 2021 
i que s’annexa a la present proposta. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.21.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIF ICI ALDEA (NÚM. 
EXP.: 2020/979) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 7 d’octubre de 2020, amb 
Registre d'entrada núm. 2020/3371: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/979 
Comunitat de 

propietaris Edifici 
Aldea 

Av. Catalunya, 
344 Obra menor 1.984,13 € 

 
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 març de 2021, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a Comunitat de Propietaris Edifici Aldea llicència d’obres per a la 
per a la substitució de l’ascensor existent per un de nou a l’edifici ubicat a l’Avinguda 
Catalunya, 344 de L’Aldea amb estricta subjecció a les condicions que figuren a 
l’expedient. 
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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 1.984,13 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 41.336,35 x 3,60  1.488,10 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 41.336,35 x 1,20  496,03 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

1.984,13 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
1- Previ a l’inici de les obres cal presentar el projecte tècnic de la instal·lació de 
l’ascensor . 
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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- S’ hauran de reparar si els hi ha, els desperfectes causats als vials i propietats 
privades. 
4- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, sens 
perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb la legislació 
vigent. S’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys o béns. 
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- 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 un cop 
notificada la llicència. 
7- 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. 
8- 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. 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/399). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 17 de març de 2021, amb Registre General d’Entrada 
2021/1073, presentada per la Sra. M. C. S. B., comunicant la formalització d’escriptura 
acceptació i adjudicació herència i declaració d’obra nova, autoritzada pel notari Rafael 
Ángel Corral Martínez de la ciutat de Tortosa en data 5 de març de 2021, de la qual 
n’aporta còpia i en base a la qual sol·licita l’actualització del padró de la Taxa per 
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al Polígon 9 – 
Parcel·la 145 (Ref. Cadastral 001801000BF91D0001QY). 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
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Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Actualitzar el padró i donar de baixa el rebut de l’antic propietari, a nom de B. 
N. B. G., pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries 
de l’immoble ubicat al Polígon 9 – Parcel·la 145 (Ref. Cadastral 
001801000BF91D0001QY), número fix T2010. 
 
Segon. Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de la Sra. M. C. S. B. 
amb DNI *****271X i domicili al C/Conde de Bañelos, XX Xr de Tortosa, del concepte de 
la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans. 
 
Tercer.  Traslladar aquest acord a la interessada i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/398). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 16 de febrer de 2021, registre general d’entrada núm. 
2021/1056, presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió 
d’Ingressos Locals, del  concepte de taxa de recollida escombraries, a nom de GOLIAT 
10 SL, comunicant que determinats objectes tributaris mantenen una titularitat errònia. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Accedir a la petició del Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió 
d’Ingressos Locals i donar de baixa per canvi de subjecte passiu els rebuts relacionats 
a continuació a nom de GOLIAT 10 SL, pel concepte de la Taxa per recollida, tractament 
i eliminació d'escombraries i altres residus urbans, de les claus de cobraments 
431841002020010002575 i  431841002020010002576. 
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Segon. Emetre nova liquidació per a l’exercici 2020 a nom de SOCIEDAD DE GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA (SAREB), en concepte de la Taxa per 
recollida, tractament i eliminació escombraries, per als següents immobles: 
 

ADREÇA TRIBUTÀRIA NÚM. FIX 

Av. Catalunya, 258 1r 5è  184100002575 

Av. Catalunya, 258 3r 9è  184100002576 

 
Tercer. Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de SOCIEDAD DE 
GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA (SAREB) amb CIF A86602158 i 
domicili al carrer CL COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), 
del concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres 
residus urbans. 
 
Quart.  Traslladar aquest acord a l’interessat, a la Diputació de Tarragona i als serveis 
municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI D E COL.LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I EL CLUB PATÍ L’ALDE A, DESTINADA AL 
FOMENT DE L’ESPORT EN EL MUNICIPI, ANY 2021. EXP. 2 021/404. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L’Ajuntament de l’Aldea, en l’àmbit de l’esport, desenvolupa una política dirigida a 
fomentar i potenciar la pràctica esportiva en tots els àmbits inclosos dins de les seves 
competències. És per això que vol donar suport al Club Patí l’Aldea per a l’organització, 
participació i desenvolupament de diversos projectes relacionats amb la promoció del 
patinatge a la població i que són de rellevant importància i així potenciar la pràctica 
d’aquest esport i fomentar-lo en totes les seves categories. 
 
L’Art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix 
que poden concedir-se directament les subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es desenvolupa reglamentàriament 
a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual preveu que en aquests casos l’entitat 
condecent i beneficiària poden subscriure un conveni, el qual ha d’incloure els extrems 
recollits en aquest precepte. 
 
Atès que en el pressupost municipal 2021 figura l’aplicació 2021/1/341/48014, on es 
preveu la concessió d’una subvenció per un import de 7.000,00 € al Club Patí l’Aldea, i, 
donat que en les bases d’execució del pressupost municipal també es contempla 
aquesta subvenció en el punt 5.1 de la Base 34. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18 
de juny. 
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Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’entitat Club Patí 
l’Aldea destinada al foment de l’esport per a l’any 2021, pel qual es regula la concessió 
directa d’una subvenció per un import de 7.000,00 € en els termes que consta incorporat 
a l’expedient. 
 
2.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents a 
l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni. 
 
3.- Notificar aquest acord al CLUB PATÍ L’ALDEA, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció. 
 
4.- Un cop signat el conveni es publicarà en el portal de la transparència de l’Ajuntament 
de l’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI D E COL.LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I L’ASSOCIACIÓ DE VEÏ NS VERGE DE 
L’ALDEA, DESTINADA A FINANÇAR LES DESPESES DELS ACT ES FESTIUS DEL 
BARRI DE L’ESTACIÓ, EN HONOR AL PATRÓ SANT RAMON NO NAT, DURANT 
L’ANY 2021. EXP. 2021/406. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L’Ajuntament de l’Aldea està disposat a col.laborar econòmicament amb l’Associació 
de veïns Verge de l’Aldea per tal que aquesta entitat pugui finançar les despeses dels 
actes festius del barri de l’Estació, en honor al patró Sant Ramon Nonat, durant l’any 
2021. 
 
L’Art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix 
que poden concedir-se directament les subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es desenvolupa reglamentàriament 
a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual preveu que en aquests casos l’entitat 
condecent i beneficiària poden subscriure un conveni, el qual ha d’incloure els extrems 
recollits en aquest precepte. 
 
Atès que en el pressupost municipal 2021 figura l’aplicació 2021/1/338/48013, on es 
preveu la concessió d’una subvenció per un import de 1.300,00 € a l’Associació de veïns 
Verge de l’Aldea i, donat que en les bases d’execució del pressupost municipal també 
es contempla aquesta subvenció en el punt 5.1 de la Base 34. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18 
de juny. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’Associació de 
veïns Verge de l’Aldea destinada a finançar les despeses dels actes festius del barri de 
l’Estació, en honor al patró Sant Ramon Nonat, durant l’any 2021, pel qual es regula la 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  61 

concessió directa d’una subvenció per un import de 1.300,00 € en els termes que consta 
incorporat a l’expedient. 
 
2.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents a 
l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’Associació de veïns Verge de l’Aldea i traslladar-lo al servei 
municipal d’intervenció. 
 
4.- Un cop signat el conveni es publicarà en el portal de la transparència de l’Ajuntament 
de l’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN CONVE NI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I LA UN IÓ ESPORTIVA 
ALDEANA DESTINADA AL FOMENT DEL FUTBOL BASE I DEL P RIMER EQUIP 
PER A L’ANY 2021. EXP. 2021/405. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L'Ajuntament de l’Aldea té entre els seus objectius i competències promoure de manera 
general l’activitat física i l’esport en el nostre àmbit territorial, especialment en l’àmbit 
dels infants i joventut, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives; 
vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives existents en el terme 
municipal i cooperar amb altres ens públics o privats per al compliment de les finalitats 
assenyalades per la legislació sectorial en matèria d’esports, d’acord amb la normativa 
bàsica en matèria de règim local. 
 
L’Ajuntament de l’Aldea, en l’àmbit de l’esport, desenvolupa una política dirigida a 
fomentar i potenciar la pràctica esportiva en tots els àmbits inclosos dins de les seves 
competències, és per això que vol donar suport a la Unió Esportiva Aldeana per a 
l’organització, participació i desenvolupament de diversos projectes relacionats amb la 
promoció del futbol a la població i que són de rellevant importància i així potenciar la 
pràctica del futbol i fomentar-lo en totes les seves categories. 
 
L’Art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix 
que poden concedir-se directament les subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es desenvolupa reglamentàriament 
a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual preveu que en aquests casos l’entitat 
condecent i beneficiària poden subscriure un conveni, el qual ha d’incloure els extrems 
recollits en aquest precepte. 
 
Atès que en el pressupost municipal 2021 figura l’aplicació 2021/1/341/48010 on es 
preveu la concessió d’una subvenció per un import de 18.500,00 € a la Unió Esportiva 
Aldeana i, donat que en les bases d’execució del pressupost municipal també es 
contempla aquesta subvenció en el punt 5.1 de la Base 34. 
 
Atès l’informe de secretaria-intervenció de data  19 de març de 2021 emès al respecte. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18 
de juny. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’entitat UNIÓ 
ESPORTIVA ALDEANA destinada al foment del futbol base i del primer equip per a l’any 
2021, pel qual es regula la concessió directa d’una subvenció per un import de 18.500,00 
€ en els termes que consta incorporat a l’expedient. 
 
2.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents a 
l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni. 
 
3.- Notificar aquest acord a la UNIÓ ESPORTIVA ALDEANA, i traslladar-lo al servei 
municipal d’intervenció. 
 
4.- Un cop signat el conveni es publicarà en el portal de la transparència de l’Ajuntament 
de l’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/403). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 16 de febrer de 2021, amb Registre General d’Entrada núm. 2021/548, 
els senyors B. M. O. i J . A. M. J. sol·liciten l’alta al padró municipal, a l’habitatge ubicat 
al C/Raval de Sant Ramon, XXX casa X (Ref. Cadastral 8642217BF9184S0001LR). 
 
Vist que els interessats aporten escriptura de compravenda atorgada davant de la 
notaria de Maria José Martín Martínez en data 28 de desembre de 2020, de Sant Carles 
de la Ràpita, de la qual n’aporta còpia. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la baixa de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries i altres residus urbans a nom de la mercantil Divarian Propiedad SA de 
l’immoble ubicat al C/Raval de Sant Ramon, XXX casa X (Ref. Cadastral 
8642217BF9184S0001LR), ja que no són els propietaris. 
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Segon. Modificar les dades censals per a propers padrons a nom dels Srs. B. M. O. i J 
. A. M. J. i domicili al C/Raval de Sant Ramon, XXX casa X de l’Aldea, pel concepte de 
Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans. 
 
Tercer.  Traslladar aquest acord a l’interessat i als serveis municipals adients, als efectes 
oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/400). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 18 de març de 2021, amb Registre General d’Entrada núm. 
2021/1106, presentada pel Sr. R. A. M., sol·licitant que s’actualitzi el padró de la Taxa 
per recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Raval de 
Xolla, X (Ref. Cadastral 8526116BF9182F0001PT), ja que manté una titularitat errònia. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Accedir a la petició del Sr. R. A. M. i donar de baixa el rebut de la Taxa per 
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Raval de Xolla, 
X (Ref. Cadastral 8526116BF9182F0001PT) a nom de la Sra. Hereus de J. M. B. 
 
Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons a nom del Sr. R. A. .M. de la 
Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Raval 
de Xolla, X (Ref. Cadastral 8526116BF9182F0001PT). 
 
Tercer . Traslladar aquest acord a l’interessat i als serveis municipals adients, als efectes 
oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE LIQUIDACIÓ DE TAXA 
D’ESCOMBRARIES I EMISSIÓ DE NOVA LIQUIDACIÓ (EXP. 2 021/409). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició de data 16 de febrer de 2021, amb Registre General d’Entrada núm. 
2021/551, presentada per la mercantil TDA CAM 7 FONDO DE TITULIZACION DE 
ACTIVOS amb NIF V84851724 i en el seu nom i representació la mercantil Suncapital 
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Management SL, sol·licitant la domiciliació del rebut de la Taxa per recollida, tractament 
i eliminació d'escombraries i altres residus urbans de l’immoble amb referència cadastral 
9341211BF9194S0001BI, ubicat al C/Lluís Companys, 23, al número de compte ES38 
2085 8370 8203 3011 4147, ja que el fons TDA CAM 7 FONDO DE TITULIZACION DE 
ACTIVOS són els propietaris d’aquest immoble i que aquest manté una titularitat errònia.  
 
Posteriorment, en data 26 de febrer de 2021 Registre General d’Entrada núm. 2021/707, 
el Departament d’Assessoria Jurídica i Contractació Unitat Recursos de Base Gestió 
d’Ingressos Locals, ens trasllada la resolució del recurs de reposició presentat per la 
mercantil TDA CAM 7 Fondo de titulacion de activos amb NIF A80352750 en contra d’un 
“Documento informativo abonaré en ejecutiva oficina”, respecte als rebuts amb claus de 
cobrament 43-184-100-2018-01-0001790 i 43-184-100-2019-01-0001790, inclosos a 
l’expedient executiu 2014/ 81149 i sol·licita la invalidesa de la providència de 
constrenyiment. 
 
La mercantil al·lega que el “Documento informativo abonaré en ejecutiva oficina” no és 
vàlid, donat que manté una titularitat errònia i que la providència no compleix normativa 
tributària. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Donar de baixa el rebut emès a nom del fons CAM 7 Fondo de titulacion de 
activos amb NIF A80352750 dels rebuts de l’Impost sobre els Béns Immobles i de la Taxa 
per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans de l’immoble 
amb número fix 184100001790 i referència cadastral 9341211BF9194S0001BI, ubicat al 
C/Lluís Companys, 23, per a l’exercici 2020. 
 
Segon.  Liquidar rebut per a l’exercici 2020, a nom de la mercantil TDA CAM 7 FONDO 
DE TITULIZACION DE ACTIVOS amb NIF V84851724, número fix 184100001790 i 
referència cadastral 9341211BF9194S0001BI, ubicat al C/Lluís Companys, 23. 
 
Tercer.  Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de TDA CAM 7 FONDO 
DE TITULIZACION DE ACTIVOS amb NIF V84851724 dels rebuts de l’Impost sobre els 
Béns Immobles i de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres 
residus urbans de l’immoble amb número fix 184100001790 i referència cadastral 
9341211BF9194S0001BI, ubicat al C/Lluís Companys, 23. 
 
Quart. Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, als interessats i als serveis 
municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CINQUENA  CORRESPONENT 
A LES OBRES DE MILLORA I ARRANJAMENT DE TOTA L’ESPL ANADA DE 
L’ANTIGA VIA DE TREN, ENTRE ELS TRAMS QUE CONFRONTE N ELS CARRERS 
ESTACIÓ, LLIGALLO DE CARVALLO, DE L’EBRE I CAMÍ MUN ICIPAL. (NÚM. EXP.: 
2020/603) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que en data 16 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament 
el projecte d’obres per a realitzar una “millora i arranjament de tota l’esplanada de 
l’antiga via de tren, entre els trams que confronten els carrers Estació, Lligallo de 
Carvallo, de L’Ebre i camí municipal”, amb un pressupost base de licitació de 223.270,29 
€ (184.520,90 € i 38.749,39 € d’IVA) 
 
Vist que en data 3 de setembre de 2020, mitjançant acord de la Junta de Govern Local 
d’aquesta Corporació es van adjudicar l’execució de les obres previstes al projecte 
abans esmentat a l’empresa OBRES VENTI I SOL, S.L. per un import de 204.792,50 € 
(169.250,00 € i 35.542,50 € d’IVA), mitjançant procediment obert, amb criteris de 
valoració de caràcter automàtic. 
 
Vist que en data 19 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar la 
primera certificació per un import de 17.269,75 € (IVA inclòs). 
 
Vist que en data 3 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar la segona 
certificació per un import de 64.719,83 € (IVA inclòs). 
 
Vist que en data 30 de desembre de 2020, mitjançant Decret d’Alcaldia 2020/503, 
s’aprova la tercera certificació per un import de 46.314,07 € (IVA inclòs). 
 
Vist que en data 12 de març de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar la quarta 
certificació per un import de  45.527,75 € (IVA inclòs). 
Atès que l’empresa OBRES VENTI I SOL, S.L. mitjançant R.G.E. 20201/751 ha aportat 
la cinquena certificació, amb un import de 30.961,10 € (IVA inclòs) signada pel tècnic 
director de l’obra, degudament nomenat mitjançant Decret d’Alcaldia. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la cinquena certificació d’obra presentada per la mercantil OBRES 
VENTI I SOL, S.L., en relació a l’obra de millora i arranjament de tota l’esplanada de 
l’antiga via de tren, entre els trams que confronten els carrers Estació, Lligallo de 
Carvallo, de L’Ebre i camí municipal a aprovada per la Junta de Govern Local de data 
16 de juliol de 2020. 
 
SEGON.- Donar trasllat de l’acord a la part interessada i als serveis municipals adients 
als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.2.10.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE  LA RELACIÓ 
2/2021 DE LIQUIDACIONS DE L’IIVTNU. (EXP. 2021/236) . 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la relació núm. 2/2021 de liquidacions practicades en relació a l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta d’un total 
de 21 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
8730905BF9183B0011SH-2019-2228 transmetent BUILDINGCENTER SAU, import de 
45,49€ i es tanca amb la clau 43-184-352-8629205BF9182H0007QY-2020-2248 
transmetent Hereus de I. N. C., import 17,69€ i amb un import total les 21 plusvàlues de 
1.416,58€. 
 
Atès els articles 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora 
de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
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. 
 
Vist l’informe jurídic dels serveis jurídics de la Diputació de Tarragona – Base Gestió 
d’Ingressos de data 16 de juliol de 2018, que transcrit literalment diu: 
 
“Sol·licitat per l’ajuntament informe sobre la possibilitat de liquidar l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per la transmissió d’un immoble 
ubicat en el municipi hem d’indicar: 
 
ANTECEDENTS DE FET: 
 

- La sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, determinava la 
inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (en endavant TRLRHL), però sols en els supòsits en que no s’hagi produït un 
increment de valor. 

 
- La pròpia sentència determina que no és funció del propi Tribunal Constitucional 
determinar en quins supòsits s’ha produït el increment de valor, i que, en aquest 
sentit, correspon al legislador estatal determinar en quins supòsits es produeix la 
infracció de l’article 31 de la Constitució espanyola, i, per tant, no són supòsit 
sotmesos a tributació per l’impost. 

 
- Aquesta sentència del Tribunal Constitucional havia generat una tendència 
maximalista en la interpretació de la mateixa per part dels Jutjats Contenciosos 
administratius i per part del Tribunals Superiors de Justícia de l’Estat Espanyol, entre 
ells el de Catalunya, que determinaven que com els esmentats articles havien estat 
exclosos del sistema tributari local, els ajuntaments no podien liquidar l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en cap supòsit. 

 
- Davant aquesta situació d’indefinició, i a l’espera de la modificació legal del Text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, molts ajuntaments no liquidaven 
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l’impost, a fi d’evitar situacions de fermesa de les resolucions administratives i 
judicials i poder incórrer en situacions de perjudici econòmic a les hisendes públiques. 

 
- La sentència del Tribunal Constitucional també va provocar que els contribuents 
que havien satisfet l’import de les liquidacions amb anterioritat a la sentència 
sol·licitessin la devolució dels imports satisfets. 

 
- En data 9 de juliol de 2018 el Tribunal Suprem, en la sentència 1163/2018, ha 
dictat la interpretació en interès de llei que determina els criteris que han de seguir 
els ens locals per poder liquidar l’esmentat tribut. 

 
FONAMENTS DE DRET:  
- En la determinació de les situacions en que procedeix la devolució d’ingressos 
indeguts, el procediment administratiu aplicable per la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques determina que els 
actes administratius adquireixen fermesa transcorregut el termini d’un mes des de 
que van ser dictats. En aquest sentit, els ajuntaments que havien optat per la 
modalitat de liquidació tributària, si la petició de devolució d’ingressos es formula amb 
posterioritat a aquest termini s’havia de procedir a declarar la inadmissió de la petició, 
atès la seva extemporaneïtat. 

 
- Per altra part, els ajuntaments que havien optat per la modalitat d’autoliquidació, 
l’article 120 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària determina la 
possibilitat que els subjectes passius puguin presentar una rectificació de 
l’esmentada autoliquidació en el termini de prescripció, contemplat en l’article 66 de 
la Llei General Tributària, és a dir, en quatre anys. Per tant, en aquests casos les 
peticions de devolució d’ingressos indeguts podran ser susceptibles de revisió 
d’acord amb l’establert en la sentència del Tribunal Suprem núm. 1163/2018 de 9 de 
juliol. 

 
- La Sentència del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018 determina diferents 
aspectes claus, en tant no es modifiqui l’establert en el TRLRHL. En primer lloc 
determina que la interpretació de la sentència del Tribunal Constitucional, efectuada 
pels Jutjats contenciosos administratius i pels respectius Tribunals Superiors de 
Justícia, en la majoria de supòsits, ha estat errònia, ja que aquella sentència només 
exclou de tributació els supòsits que no es produeix el fet imposable d’increment de 
valor dels terrenys, però sí deixa sotmesa a tributació quan existeix aquest increment. 
Per tant, els ajuntaments poden liquidar l’impost i, posteriorment, serà l’obligat 
tributari qui haurà d’acreditar la manca de l’esmentat increment de valor. 

 
- A més, determina aquesta sentència que, d’acord amb els principis establerts en 
els articles 105 i successius de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, 
la càrrega de la inexistència d’aquest increment de valor s’ha de provar per part del 
subjecte passiu afectat, de forma que aquest podrà aportar les corresponent proves 
que determinin la inexistència d’increment de valor. 

 
- El TS determina que aquesta prova podrà ser contrarestada pels ens locals, els 
quals podran acreditar que, efectivament, hagi existit aquest increment de valor. La 
discrepància entre totes dues valoracions es resoldrà en l’àmbit administratiu i, 
posteriorment, per la via contenciosa administrativa. 
- El TS determina que els mitjans de prova podran ser i) l’escriptura pública, 
acreditant el preu de compra i el de transmissió de l’immoble; ii) una taxació pericial 
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que acrediti quin preu tenia l’immoble en el moment de l’adquisició i en el moment de 
la transmissió; iii) qualsevol altre mitjà, reconegut en dret, i que permeti valorar els 
preus d’adquisició i transmissió. Per tant, aquest seran els elements probatoris que 
acreditin la manca d’increment de valors dels immobles. 

 
- Si es produeix l’increment de valor, l’ajuntament podrà liquidar d’acord amb la 
fórmula de càlcul establerta en el TRLRHL i la corresponent Ordenança fiscal, ja que 
aquesta fórmula sols s’ha reconegut la seva nul·litat total en els supòsits de manca 
d’increment de valors dels terrenys, sent reconeguda la seva validesa en els casos 
d’increments de valor. 

 
Per tot l’exposat, considerem 
a) L’ajuntament ha d’emetre la corresponent liquidació de l’Impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana, en els supòsits que tingui constància 
que existeix un increment de valor dels terrenys entre el iter temporal de l’adquisició 
i la transmissió. 

 
b) Si s’impugna la present liquidació per manca d’increment de valor, el recurrent 
haurà d’aportar les corresponents escriptures públiques que acreditin el preu 
d’adquisició i el de transmissió. També s’admetran taxacions pericials, decrets 
judicials que determinin el preu de remat de transmissió, fulls de valoració 
d’expropiacions, ..., és a dir, documents reconeguts en dret per donar per certa 
aquesta valoració d’adquisició. 

 
c) L’ajuntament tindrà la possibilitat de valorar de forma contradictòria aquests 
documents aportats, d’acord amb les valoracions dels tècnics municipals. De la 
mateixa manera que, si l’immoble des de la seva adquisició, ha sofert alteracions 
físiques (enderrocs, noves alçades de l’immoble, segregacions, ...), serà el tècnic 
municipal qui haurà de determinar si les proves aportades pel contribuent s’ajusten a 
la realitat urbanística per considerar la inexistència del fet imposable. En cas de dubte 
recomanem desestimar i esperar si es recorre en via processal perquè sigui el jutge 
si hi ha o no increment de valor. 
En el supòsit que no es produeixi el fet imposable per pèrdua de valor del sòl, 
l’ajuntament tancarà el corresponent expedient i notificarà al declarant amb els 
següents termes: “atès no s’ha produït el fet imposable, li comuniquem que aquest 
ajuntament ha procedit a tancar l’expedient per la transmissió de l’immoble, del qual 
ens ha presentat la corresponent declaració”. 

 
d) Si s’impugna la present liquidació per desacord en la fórmula de càlcul, s’haurà 
de considerar que el recurrent està d’acord amb l’existència del fet imposable i, per 
tant, s’haurà de desestimar el recurs interposat. 

 
e) Si es sol·licita devolució d’ingressos indeguts, s’haurà de comprovar si 
l’exigència del tribut va ser per liquidació o autoliquidació, de forma que si va ser 
realitzada per liquidació i han transcorregut més d’un mes des de la seva notificació 
o pagament i no s’havia interposat recurs de reposició, cal considerar l’acte com a 
ferm i consentit pel deutor, de forma que s’ha de inadmetre per extemporaneïtat . 

 
 

f) Si la devolució d’ingressos indeguts és contra una autoliquidació, s’haurà de 
comprovar els elements de fons de la qüestió, requerint l’aportació de la corresponent 
prova d’inexistència de fet imposable per part del contribuent, analitzant si existeix 
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aquest increment de valor, d’acord amb les premisses establertes en l’apartat b) 
d’aquestes conclusions. 

 
g) La manca de plusvàlua entre l’adquisició i la transmissió representarà el 
reconeixement de declaració de nul·litat en la exigència de l’impost, la baixa del rebut 
i, si s’escau, la corresponent devolució d’ingressos indeguts als contribuents. És 
opinió de qui subscriu el present informe i que sotmet, gustosament, a qualsevol altra 
opinió millor fonamentada en dret.” 

 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer. Aprovar la relació número 2/2021 de liquidacions practicades en relació a 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que 
consta d’un total de 21 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-
352-8730905BF9183B0011SH-2019-2228 transmetent BUILDINGCENTER SAU, 
import de 45,49€ i es tanca amb la clau 43-184-352-8629205BF9182H0007QY-2020-
2248 transmetent Hereus de I. N. C., import 17,69€ i amb un import total les 21 
plusvàlues de 1.416,58€. 
 
Segon. Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.11.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACT E MENOR DE 
SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA. NÚM. EXP.: 2021/ 397. 
 
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 març de 2021 amb núm. RE 2021/860. 
 
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 
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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: 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 2021-1-1532-21000 
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. 
 
2.2.12.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE L PLA DE 
SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE L' AVINGUDA 
CATALUNYA - TRAM 1. NÚM. EXP.: 2021/58.  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 23 de març de 2021 l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras SA, mitjançant 
registre general d’entrada núm. 2021/1308, ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de 
les obres d’urbanització de l’Avinguda Catalunya tram 1, atès que l’Ajuntament per acord 
de Junta de Govern Local adoptat en data 12 de març de 2021 va adjudicar a dita 
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empresa el contracte menor d’aquestes obres. 
 
En data 23 de març de 2021 es va adoptar el Decret de l’Alcaldia núm. 2021/98 pel qual 
es va designar el Sr. Ramon Monteso Gallego com a coordinador de seguretat i salut en 
l’execució de les obres enunciades anteriorment. 
 
En data 25 de març de 2021 el Sr. Ramon Monteso Gallego ha signat l’acta favorable a 
l’aprovació de dit Pla. 
 
Atès el previst al RD1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixin disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències conferida per l’Alcalde per Decret de l’Alcaldia núm. 
2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball referent a les obres d’urbanització 
de l’Avinguda Catalunya tram 1, adjudicades a l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras 
SA. 
 
2.- Nomenar al tècnic Sr. Damià Encontrado Sol, com a director de les obres 
d’urbanització de l’Avinguda Catalunya tram 1. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras SA,  al coordinador 
de seguretat i salut, Sr. Ramon Monteso Gallego i al director de les obres Sr. Damià 
Encontrado Sol.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.13.- PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DELS MEMBRE S QUE 
INTEGREN LA COMISSIÓ DE BOUS 2021 (NÚM. EXP. 2021/2 59) 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Tradicions: 
 
“D’acord amb el previst a l’art. 6.1.I) de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de 
les festes tradicionals amb bous, per a l’obtenció d’una autorització d’un espectacle 
tradicional amb bous, és necessari que l’entitat organitzadora de la festa nomeni una 
comissió local, denominada comissió de bous, formada com a mínim, per cinc 
afeccionats qualificats, identificats amb al nom, cognoms i document nacional d’identitat, 
d’entre altra documentació contemplada en l’esmentat art. 6. 
 
L’art 5 de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, estableix que per a poder celebrar una festa 
tradicional amb bous d’acord amb aquesta llei, s’ha d’obtenir prèviament l’autorització 
de la delegació territorial del Govern corresponent. 
 
Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Nomenar com a membres de la comissió de bous per a l’any 2021 els 
següents: 
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SEGON. Notificar aquest acord a les persones nomenades com a membres de la 
Comissió de Bous de l’Aldea, 2021. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord als serveis municipals corresponents a efectes de 
tramitar l’oportuna autorització administrativa.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.14.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ D’ UNA MEMÒRIA PER 
A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SOLERA DE FORMIGÓ I LA COL·L OCACIÓ D’UN 
MÒDUL HIGIÈNIC A L’ESCOLA 21 D’ABRIL (NÚM. EXP. 202 1/440) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“A l’empara d’allò previst al del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de data 13 de juny, l’Arquitecte municipal ha 
redactat una memòria tècnica valorada per a la construcció d’una solera de formigó i 
col·locació d’un mòdul higiènic a l’Escola 21 d’Abril de L’Aldea, amb un pressupost base 
de licitació de 8.684,45 € (IVA inclòs), amb el següent desglossament: 7.177,23 € i 
1.507,22 € d’IVA. 
 
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i 
valorar les obres i treballs que han de ser objecte de contractació d’acord amb el que 
disposa l’article 233.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
Primer.  Aprovar la memòria tècnica valorada per a la construcció d’una solera de 
formigó col·locació d’un mòdul higiènic a l’Escola 21 d’Abril de L’Aldea, amb un 
pressupost base de licitació de 8.684,45 € (IVA inclòs), en els termes que consta 
incorporada a l’expedient. 
 
Segon.  Publicar a la seu electrònica i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per al seu 
coneixement general, i traslladar el present acord als serveis municipals adients als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.15.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE SUBVEN CIÓ A PEREZ-
BONFILL S.C AL HAVER ESTAT AFECTADA LA SEVA ACTIVIT AT PER LES 
MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA. EXP. 2021/428.  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“El Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre 
de 2020, va aprovar inicialment les bases que regulen durant l’any 2021 la concessió de 
subvencions municipals per als petits comerços i establiments de restauració. 
 
Atès que durant el període d’informació pública no es presentaren al·legacions, 
l’aprovació de l’esmentada ordenança esdevingué definitiva, publicant-se el seu text 
íntegre en el BOP de Tarragona de data 24 de febrer de 2021. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada en data 26 
de febrer de 2021, va aprovar la convocatòria objecte d’aquestes bases. 
 
Vist que en data 22 de març de 2021, RGE número 2021/1150, exp. número 2021/428, 
Noelia Pérez Bonfill, en representació de PEREZ-BONFILL S.C ha presentat sol.licitud 
de subvenció aportant les factures i tota la documentació necessària que contempla el 
punt 5 de les bases específiques reguladores d’incentius per als establiments comercials 
i de restauració del municipi de l’Aldea afectats per les mesures en matèria de salut 
pública, Annex 3. 
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 24 de març de 2021, informant favorablement la 
petició presentada per Noelia Pérez Bonfill, en representació de PEREZ-BONFILL S.C 
amb RGE núm. 2021/428. 

Atès que existeix crèdit suficient disponible a l’aplicació pressupostària 
2021/1/430/48011. 

Per tot això, i de conformitat amb el previst en l’article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:  
 
1.- Concedir a PEREZ-BONFILL S.C una subvenció d’un import de 300,00 € per haver 
estat afectada la seva activitat per les mesures en matèria de salut pública.  
 
2.-Ordenar el pagament a PEREZ-BONFILL S.C d’una subvenció de 300,00 €. 
 
3.-  Notificar aquest acord a la part interessada i a l’àrea d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.16.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI DE COL·L ABORACIÓ ENTRE 
EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATA LUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA PER A LA SEVA ADHESIÓ A LA XARXA DE 
RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CAT ALUNYA 
(RESCAT) PER A LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECC IÓ CIVIL. NÚM. 
EXP.: 2021/451. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix en matèria 
de seguretat i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa de 
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (en endavant, xarxa 
Rescat). 
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La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya, que dona servei de manera transversal a diferents col·lectius en l’àmbit de 
la seguretat i les emergències. La seva finalitat és facilitar la tasca de cadascun 
d’aquests col·lectius, augmentant-ne l’eficàcia i eficiència, i permetre una millor 
coordinació entre ells.  
 
La xarxa Rescat es basa en la tecnologia Tetra i es caracteritza per un ús eficient de la 
banda de freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat de comptar amb 
comunicacions xifrades, una bona cobertura en els àmbits urbà i rural, i la capacitat 
d’establir comunicacions entre grups d’usuaris de forma independent, o bé d’activar 
grups comuns per facilitar-ne la coordinació.  
 
En data 22 de juliol de 2008 es va signar un conveni de col·laboració entre les parts 
intervinents que establia les condicions d’adhesió de l’Ajuntament de l’Aldea a la xarxa 
Rescat del Departament d’Interior. Això no obstant, les modificacions normatives 
introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic fan necessari modificar l’instrument de col·laboració entre les parts 
intervinents. 
 
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 18 de juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’ACORD següent: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Aldea per a la seva adhesió a la Xarxa de 
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la 
coordinació en matèria de protecció civil, en les termes que consten a l’expedient. 
 
Segon. Facultar a l’Alcalde, Sr. Xavier Royo i Franch, per a la signatura de dit conveni. 
 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya per al seu coneixement i efectes adients. 
 
Quart. Publicar el present conveni al porta de la transparència de la pàgina web 
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.17.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ D’UNA M EMÒRIA TÈCNICA 
VALORADA PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA A L ’AVINGUDA 
CATALUNYA (TRAM 1) (NÚM. EXP.: 2021/414) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“A l’empara d’allò previst en els arts. 12.5, 34, 35 i apartat 6 de l’art. 37 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, 
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de data 13 de juny, Sorea, S.A.U., ha redactat una memòria tècnica valorada per a la 
renovació de la xarxa a l’Avinguda Catalunya (tram 1), amb un pressupost d’execució 
per contracta de 13.751,66 € (IVA exclòs). 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de data 22 de març de 2021 incorporat a 
l’expedient. 
 
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i 
valorar les obres i treballs que han de ser objecte d’execució. 
 
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. 
 
En conseqüència, RESOLC: 
 
Primer.  Aprovar la memòria tècnica valorada per a la renovació de la xarxa a l’Avinguda 
Catalunya (tram 1), amb un pressupost d’execució per contracta de 13.751,66 € i 
2.887,85 € d’IVA (Total: 16.639,51 €), en els termes que consta incorporada a 
l’expedient. 
 
Segon.  Publicar a la seu electrònica i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament per al seu 
coneixement general i traslladar aquest acord als serveis tècnics municipals.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.18.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.  2021/93 DE DATA 
22 DE MARÇ, REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈ CNICA VALORADA 
PER A LA CREACIÓ D’UNA ÀREA D’AUTOCARAVANES A L'ALD EA. 
 
“A l’empara d’allò previst en els arts. 12.5, 34, 35 i apartat 6 de l’art. 37 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, 
de data 13 de juny, l’Arquitecte Tècnic, Sr. Lluis Rodríguez Pueyo, ha redactat una 
memòria tècnica valorada per a la creació d’una àrea d’autocaravanes a L'Aldea, amb 
un pressupost d’execució per contracta de 20.068,60 € (IVA exclòs). 
 
Vist l’informe favorable del tècnic municipal de data 22 de març de 2021 incorporat a 
l’expedient. 
 
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i 
valorar les obres i treballs que han de ser objecte de contractació mitjançant contracte 
menor d’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Tot i que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades mitjançant Decret núm. 2019/216, de data 18 de juny de 
2019. L’Alcalde assumeix la competència que li és pròpia d’acord amb l’article 21.1.o) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 53.1.p) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
En conseqüència, RESOLC: 
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Primer. Aprovar la memòria tècnica valorada per a la creació d’una àrea 
d’autocaravanes a L'Aldea, amb un pressupost d’execució per contracta de 20.068,60 € 
i 4.214,41€ d’IVA (Total: 24.283,01 €), en els termes que consta incorporada a 
l’expedient. 
 
Segon. Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern Local de la 
Corporació per al seu coneixement. 
 
Tercer. Publicar a la seu electrònica i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament per al seu 
coneixement general i traslladar aquest acord als serveis tècnics municipals.” 
 
Les persones membres assistentes es donen per assabentades. 
 
 
3. PROPOSTES URGENTS. 
 
No hi ha propostes d’urgència. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:30 hores d el dia 26 de març de 2021, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 76 p àgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  
 


