
 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  1 

ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 7/2020. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL TELEMÀ TICA D’AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 2 D’ABRIL 
DE 2020. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1a 
DATA: 2 d’abril de 2020 
 
Fonaments.- 
 
De conformitat amb l’article 17 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector 
Públic, on s’estableix en el seu la possibilitat qu e els òrgans col·legiats de les 
administracions públiques es reuneixin a distància.  
 
De conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
De conformitat amb la Disposició addicional Tercera  del Decret Llei 7/2020 de 17 
de març, de mesures urgents en matèria de contracta ció pública, de salut i gestió 
de residus sanitaris, de transparència, de transpor t públic i en matèria tributària i 
econòmica. 
 
A L’Aldea, quan són les 11:00 hores, del dia 2 d‘abril de 2020, es reuneixen 
telemàticament per causes motivades per l’estat d’alarma pel Covid-19 i de conformitat 
amb el Decret de l’Alcaldia núm. 2020/137 de data 31 de març de 2020, prèvia 
convocatòria realitzada a aquest efecte en els termes legalment establerts, els membres 
integrants de la Junta de Govern Local, que a continuació es relacionen, en sessió 
ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència de l’Alcalde-President, i assistits 
per mi, el Secretari Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
L’Alcalde-President, Sr. Xavier Royo Franch. 
 
Vocals 
- Sra. Irene Negre 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 19 DE MARÇ 
DE 2020. 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  2 

El President pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular 
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de març de 2020 
que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per 
unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme 
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DE LA PRÒRROGA DE LA  LLICÈNCIA 
OBRES MENORS. INTERESSAT J. J. F. C. (SERVIRAVAL, S .L.) (EXP. NÚM.: 
2019/544) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 8 d’abril de 2019 amb 
Registre general d'entrada 2019/1466 pel Sr. J. J. F. C. en relació a la sol·licitud d’una 
pròrroga de la llicència d’obres núm. 2019/544 per al tancament de la parcel·la situada 
a Raval de Leche (Pol. 13 – Parc. 160) de l’Aldea. 
 
Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic municipal en data 20 de març de 2020, que 
diu: 
 
PRÒRROGA LLICÈNCIA D’OBRES MENORS 
Expedient:  2019/544 
Peticionari:  J. J. F. C.   SERVIRAVAL, SL 
Situació:  Raval de Leche, Polígon 13 Parcel·la 160 
R.G.E:  2019/1466 
 

1. En  data 4 de març de 2016 amb Registre General d’ Entrada 464/2016  En J. J. 
F. C., sol·licita   llicència d’obres menors per tancament de parcel·la a Raval de 
Leche, Polígon 13 Parcel·la 160 de l’Aldea. 
 

2. En data 20  d’abril de 2016 la Junta de Govern Local concedeix llicència d’obres  
menor per tancament de parcel·la a la Raval de Leche, Polígon 13 Parcel·la 160 
de l’Aldea  Exp. (29/16). El termini que diu la llicència és d’un any per iniciar les 
obres i dos més per a finalitzar-les. 
 

3. En data 8 d’abril de 2019 amb  Registre General d’ Entrada 1466/2019 realitzada 
per En J. J. F. C., sol·licita  pròrroga de  llicència d’obres menors per tancament 
de parcel·la a Raval de Leche, Polígon 13 Parcel·la 160 de l’Aldea. 

 
Fonaments de dret: 
 

1. L’article 37 del Decret 64/ 2014, de 13 de maig, referent al termini de caducitat, 
pel que s’aprova el Reglament sobre  protecció  de la Legalitat Urbanística Llei 
d’Urbanisme. 

 
2. L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme   
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3. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament 01, 
determinació de separació i distàncies de tanques i arbrat en sòl no urbanitzable 
exp. 2018/067429/E aprovades per la CUTE en sessió de 12 de febrer de 2020 
i publicades DOGC de 12/03/2020. 

 
INFORME: 
 

Atès que les NNSS de l’Aldea mitjançant la Modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de planejament 01, determinació de separació i distàncies de tanques i 
arbrat en sòl no urbanitzable exp. 2018/067429/E aprovades per la CUTE en sessió de 
12 de febrer de 2020 i publicades DOGC de 12/03/2020 preveuen una regulació 
específica de les tanques:  

 
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. 
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. 

 
En el sòl no urbanitzable ordinari i en el sòl no urbanitzable deltaic les tanques 
metàl·liques, marges de pedra seca, murs de formigó, parets, o altres elements 
divisoris de la finca, respectaran les distàncies següents en relació amb els 
camins municipals: 
a) En zona de regadiu o arrossar: 3 m de l’eix del camí 
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CONCLUSIONS: 

 
Atès que les pròrrogues de les llicències s’ han atorgar per la meitat dels terminis: ex 
lege, fins i tot amb suspensió de llicències i donat que la petició de pròrroga s’ha efectuat 
dins dels 3 anys de termini a partir de la concessió de la corresponent llicència d’obres 
menors, l’Arquitecte Tècnic Municipal que subscriu aquest informe, entén que 
procedeix informar favorablement l’esmentada pròrroga de llicència d’obres de 18 
mesos,  equivalent a la meitat del termini de començament i  del termini  d’acabament  
de les obres, amb els següents advertiments: 
 
En el supòsit que l’ interessat vulgui realitzar la tanca a la part del camí de la Raval de 
Leche, aquesta tanca haurà de respectar la distancia següent de 3 m en relació de l’eix 
del camí municipal. 
 
Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 

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.- Atorgar al Sr. J. J. F. C. (SERVIRAVAL, S.L.) pròrroga per de la llicència 
d’obres núm. 2019/544 per al tancament de la parcel·la situada a Raval de Leche (Pol. 
13 – Parc. 160) de l’Aldea, fins el termini màxim de 18 mesos. 
 
SEGON.-  Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
Es deixa constància de que l’Alcalde-President, Sr. Xavier Royo Franch, ha sortit de la 
sala per estar afectada per una causa d’abstenció en dit expedient, no intervenint en la 
deliberació i votació d’aquest punt. No obstant, finalitzada la votació d’aquest punt 
s’incorpora novament a la sessió, participant en el debat i votació de la resta de punts 
integrants en l’ordre del dia.” 
 
S’APROVA la proposta amb el vot favorable de la Regidora Irene Negre Estorach i dels 
Regidors Josep Franch Pellisé i José Caballé Estorach. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ DE LLIC ÈNCIA D'OBRES. 
INTERESSAT: F. C. G. (NÚM. EXP.: 2019/485) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 13 de maig de 2020 amb 
Registre d’entrada núm. 2019/1962: 
 

EXP NOM I 
COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2019/485 F. C. G. Pol. 13 – Parc. 
195 

Obra menor 109,44 € 
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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 
16 de març de 2020, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a F. C. G. la llicència necessària per a efectuar les obres de tancar 
la finca rústica amb tancat simple d’aproximadament 190 ml amb tanca simple torsió i 
una filada de 0,20 de bloc de formigó, al Po. 13 – Parc. 195, 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 de 1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir 
les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova.. 
 
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 109,44 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 2.280,00 x 3,60 % 82,08 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 2.280,00 x 1,20 % 27,36 € 

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5)  16,00 € 

TOTAL  109,44 € 
 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
− Abans de l’ inici de les obres serà preceptiu i vinculant  sol·licitar alineació als Serveis 

Territorials de l’ Àrea de Medi Natural per realitzar la delimitació dels terrenys de 
propietat particular amb els terrenys del camí ramader Colada de l’ Aldea. 

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

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

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

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ DE LLIC ÈNCIA D'OBRES. 
INTERESSAT: R. V. B. (NÚM. EXP.: 2019/1186) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 20 de novembre de 2019 
amb Registre d’entrada núm. 2019/4485: 
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EXP NOM I 
COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2019/1186 R. V. B. Pol. 8 – Parc. 
122 

Obra menor 50,20 € 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 
16 de març de 2020, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a R. V. B. la llicència necessària per a efectuar les obres de tancar 
la finca amb tancat simple d’aproximadament 60 ml amb tanca simple torsió i una filada 
de 0,20 de bloc de formigó, al Po. 8 – Parc. 122, 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 de 1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir 
les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
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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 109,44 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 950,00 x 3,60 % 34,20 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 950,00 x 1,20 % 11,40 € (*) 

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5)  16,00 € 

TOTAL  109,44 € 
 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 

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

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

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

• L’ autorització s’ entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.   
• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA 
D'OBRES MENORS. INTERESSADA: M. R. N. B. (NÚM. EXP. : 2019/1070) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 16 d'octubre de 2019 
amb Registre d'entrada núm. 2019/4059: 
 

EXP NOM I 
COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2019/1070 M. R. N. B. Pol. 9 – Parc. 143 
(Ref. Cad.: 

43184A009001430000ZR) 

Obra menor 50,20 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 26 
de març de 2020, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a la Sra. M. R. N. B. la llicència necessària per fer reparació de 30 
metres de tanca metàl·lica i 20 m2 de vorera de formigó al Pol. 9 - Parc. 143 (Ref. Cad.: 
43184A009001430000ZR) 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 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  10 

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 50,20 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l'Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 950,00 x 3,60 % 34,20 € 

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

950,00 x 1,20 % 11,40 € 

(*) Quota mínima  Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5)  16,00 € 

TOTAL  50,20 € 
 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
− En el cas de realitzar una nova tanca a la part del camí del Bordà, aquesta haurà de 

respectar la distància de 3 m de l'eix del camí municipal. 
− Pel que respecta a la tanca i a la vorera a la part del camí privat haurà de respectar 

l' amplada mínima i / o servituds de pas establertes i s' entendrà atorgada salvant el 
dret de propietat i sens perjudici a tercers i amb subjecció a les següents condicions: 
hauran de respectar-se les amplades en zona recta i en corba que marquen les 
costums locals donat que aquesta part és zona privada , no pública, ja que 
s'accedeix a la finca confrontant interior. 

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

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

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

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

− Només s´admetran obres de manteniment i conservació. En cap cas s´admetran 
obres de millora. 
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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.” 
 
Es deixa constància de que la Sra. Irene Negre Estorach, ha sortit de la sala per estar 
afectada per una causa d’abstenció en dit expedient, no intervenint en la deliberació i 
votació d’aquest punt. No obstant, finalitzada la votació d’aquest punt s’incorpora 
novament a la sessió, participant en el debat i votació de la resta de punts integrants en 
l’ordre del dia.” 
 
S’APROVA la proposta amb el vot favorable de l’Alcalde-President Xavier Royo Franch 
i dels Regidors Josep Franch Pellisé i José Caballé Estorach. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA L LICÈNCIA D'OBRES 
MENORS. INTERESSADA: G. R. T. (NÚM. EXP.: 2020/272)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data  17 de febrer de 2020 amb 
Registre d'entrada núm. 2020/637: 
 

EXP NOM I 
COGNOM SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 

LIQUIDACIÓ 
2020/272 G. R. T. Pol. 8 - Parc. 

33 
Obra menor 129,60 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 19 
de març de 2020, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 216/2019 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a la Sra. G. R. T. la llicència necessària per tancar la finca amb 
tanca metàl·lica d'aproximadament 15 ml al Pol. 8 - Parc. 33 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 129,60 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 

BASE 
IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

2.700,00 x 3,60 97,20 € 

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

2.700,00 x 1,20 32,40 € 

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

 16,00 € 

TOTAL  129,60 € 

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

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

− L'execució de les obres s'ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat i 
salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
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− No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit. 
− L' autorització s' entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
− Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l'Ajuntament el certificat 

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.6.-PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE FIANC ES DE LES 
LLICÈNCIES D'OBRES. INTERESSADA: J. E. A. (NÚM. EXP .: 2011/37 - 2018/1158)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 29 de novembre de 2019, amb Registre general d'entrada 2019/4573, 
la Sra. J. E. A., ha aportat certificat de gestió de terres i runes núm. 47591 on s'acredita 
que ha aportat els residus a un gestors autoritzat i sol·licita la devolució de les fiances 
de residus dels expedients d'obra 2011/37 i 2018/1158. 
 
Vist que en data 28 de novembre de 2019 s'ha emès certificat per part d'aquest 
Ajuntament vinculant els expedients d'obra major 2011/37 i 2018/1158 realitzades 
ambdues a la Raval de Sant Ramon XX, parcel·la 2 de l'Aldea. 
 
Vist I'informe favorable emès per Arquitecte Tècnic Municipal de data 19 de març de 
2020. 
 
Vist l'informe favorable de la Secretaria-Intervenció de 30 març, segons el qual: 
 
− Consta comptabilitzada una fiança de gestió de residus de l'expedient núm. 2011/37, 

per import de 172,75 € a nom de J. E. A.. 
− Consta comptabilitzada una fiança de gestió de residus de l'expedient núm. 

2018/1158, per import de 150,00 € a nom de J. E. A. 
 
Vist el que disposen els arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el capítol VI de l'Ordenança 
general de residus urbans i neteja viaria. 
 
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.- Retornar a J. E. A., les fiances de residus de les llicències d'obres 2011/37 i 
2018/1158 segons el següent desglossament: 
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− Exp.: 2011/37: 172,75 € 
− Exp.: 2018/1158: 150,00 € 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD PER APROVACIÓ D'UN CONTRAC TE MENOR DE 
SERVEI D'ORQUESTRA PER A LES FESTES MAJORS 2020 DIA  17 D'AGOST. 
EXP.: 2020/289. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Festes: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar una actuació per a les Festes Majors 2020.  
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil GRUPO MAESTRAT, 
CARPAS, ESPECTÁCULOS Y EVENTOS SL registrat en data 25 de març de 2020 amb 
núm. RE 2020/1077 per a la contractació de l’orquestra Welcome Band el dia 17 d’agost 
de 2020 dintre dels actes de les Festes Majors 2020. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de  
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 92312100-2 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 6.500,00 € i 1.365,00 € 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. 
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- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat de les prestacions i serveis realitzats, així 
com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del 
contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 7.865,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 6.500 €, pressupost net, i 1.365,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
338/22608 del pressupost de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. El present contracte menor serà objecte de resolució, sense perjudici per a 
l’Ajuntament, si en el moment de la prestació de les obres, serveis o subministraments 
està vigent l'Estat d'Alarma declarat mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març 
(BOE núm. 86 de 28 de març) i posteriors pròrrogues i de conformitat amb el Decret llei 
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària 
i econòmica, donat que per raons d’interès públic sigui innecessari o inconvenient la 
seva permanència d’acord amb l’art. 212.4 de la LCSP. En aquest cas s'acordarà la seva 
resolució d'acord amb l'article 211. C) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
SISÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SETÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD PER APROVACIÓ D'UN CONTRAC TE MENOR DE 
SERVEI D'ORQUESTRA PER A LES FESTES MAJORS 2020 DIA  22 D'AGOST. 
EXP.: 2020/289. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Festes: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar l’actuació d’una orquestra per a les Festes 
Majors 2020.  
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  16 

2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil GRUPO MAESTRAT, 
CARPAS, ESPECTÁCULOS Y EVENTOS SL registrat en data 25 de març de 2020 amb 
núm. RE 2020/1077 per a la contractació de l’orquestra Montesol el dia 22 d’agost de 
2020 dintre dels actes de les Festes Majors 2020. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de  
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 92312100-2 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 8.200 € i 1.722,00 € d’IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat de les prestacions i serveis realitzats, així 
com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del 
contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 9.922,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 8.200 €, pressupost net, i 1.722,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
338/22608 del pressupost de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
TERCER. El present contracte menor serà objecte de resolució, sense perjudici per a 
l’Ajuntament,  si en el moment de la prestació de les obres, serveis o subministraments 
està vigent l'Estat d'Alarma declarat mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
(BOE núm. 86 de 28 de març) i posteriors pròrrogues i de conformitat amb el Decret llei 
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària 
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i econòmica, donat que per raons d’interès públic sigui innecessari o inconvenient la 
seva permanència d’acord amb l’art. 212.4 de la LCSP. En aquest cas s'acordarà la seva 
resolució d'acord amb l'article 211. C) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
SISÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SETÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD PER APROVACIÓ D'UN CONTRAC TE MENOR DE 
SERVEI D'ORQUESTRA PER A LA REVETLLA DE SANT JOAN .  NÚM. EXP.: 
2020/294. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Festes: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar una actuació musical per a la revetlla de Sant 
Joan.  
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de l’ASSOCIACIO MUSICAL SOL DEL 
DELTA DE DELTEBRE registrat en data 26 de març de 2020 amb núm. RE 2020/1081 
per a la contractació de l’actuació musical orquestra Gatzara la nit de la revetlla de Sant 
Joan. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de  
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
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- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 92312140-4 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 5.000 € i 1.050,00 € d’IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat de les prestacions i serveis realitzats, així 
com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del 
contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 6.050,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 5.000 €, pressupost net, i 1.050,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
338/22608 del pressupost de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
TERCER. El present contracte menor serà objecte de resolució, sense perjudici per a 
l’Ajuntament,  si en el moment de la prestació de les obres, serveis o subministraments 
està vigent l'Estat d'Alarma declarat mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
(BOE núm. 86 de 28 de març) i posteriors pròrrogues i de conformitat amb el Decret llei 
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària 
i econòmica, donat que per raons d’interès públic sigui innecessari o inconvenient la 
seva permanència d’acord amb l’art. 212.4 de la LCSP. En aquest cas s'acordarà la seva 
resolució d'acord amb l'article 211. C) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
SISÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SETÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD PER APROVACIÓ D'UN CONTRAC TE MENOR DE 
SERVEI D'ORQUESTRA PER A LES FESTES MAJORS 2020 DIA  15 D'AGOST. 
EXP.: 2020/295. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Festes: 
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“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar una actuació musical per a Festes Majors 2020. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de l’ASSOCIACIO MUSICAL SOL DEL 
DELTA DE DELTEBRE registrat en data 26 de març de 2020 amb núm. RE 2020/1081 
per a la contractació de l’actuació musical orquestra Gatzara la nit del 15 d’agost dintre 
dels actes de les Festes Majors. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de  
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 92312140-4 
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé. 
- El preu del contracte es fixa en 6.000 € i 1.260,00 € d’IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat de les prestacions i serveis realitzats, així 
com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del 
contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 7.260,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 6.000 €, pressupost net, i 1.260,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
338/22608 del pressupost de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 
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TERCER. El present contracte menor serà objecte de resolució, sense perjudici per a 
l’Ajuntament,  si en el moment de la prestació de les obres, serveis o subministraments 
està vigent l'Estat d'Alarma declarat mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
(BOE núm. 86 de 28 de març) i posteriors pròrrogues i de conformitat amb el Decret llei 
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària 
i econòmica, donat que per raons d’interès públic sigui innecessari o inconvenient la 
seva permanència d’acord amb l’art. 212.4 de la LCSP. En aquest cas s'acordarà la seva 
resolució d'acord amb l'article 211. C) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
QUART. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
SISÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SETÈ. 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. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA 
D’ESCOMBRARIES I EMISSIÓ NOVA LIQUIDACIÓ (EXP. 2020 /301). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició de data 10 de març de 2020 registre general d’entrada núm. 2020/964 
presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos Locals, 
del  concepte de taxes i preus públics agrupats, a nom de DERTO SOL SL, comunicant 
que aquest objecte tributari 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. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de DERTO SOL, SL, del concepte taxa 
escombraries, núm. fix 184100002359 i amb claus de cobrament 
431841002012010002359,431841002013010002359, 
431841002014010002359,431841002015010002359, 
431841002016010002359,431841002017010002359, 431841002018010002359 i 
431841002019010002359. 
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2n.- Emetre noves liquidacions per als exercicis 2017, 2018 i 2019 i modificar les dades 
censals per a propers padrons a nom de BANCO SANTANDER SA, amb DOI 
A39000013 i domicili al carrer PS PEREDA 9 del municipi de SANTANDER (39004). 
3r.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, a l’interessat i als serveis 
municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA 
D’ESCOMBRARIES I EMISSIÓ NOVA LIQUIDACIÓ (EXP. 2020 /302). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició de data 11 de març de 2020 registre general d’entrada núm. 2020/995 
presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos Locals, 
del concepte de taxes i preus públics agrupats, a nom de DERTO SOL SL, comunicant 
que aquest objecte tributari 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. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de DERTO SOL, SL, del concepte taxa 
escombraries, núm. fix 184100002361 i amb claus de cobrament 
431841002011010002361, 431841002012010002361, 431841002013010002361, 
431841002014010002361, 431841002015010002361, 431841002016010002361, 
431841002017010002361, 431841002018010002361 i 431841002019010002361. 
 
2n.- Emetre noves liquidacions per als exercicis 2017, 2018 i 2019 i modificar les dades 
censals per a propers padrons a nom de BANCO SANTANDER SA, amb DOI 
A39000013 i domicili al carrer PS PEREDA 9 del municipi de SANTANDER (39004). 
 
3r.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, a l’interessat i als serveis 
municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA 
D’ESCOMBRARIES I EMISSIÓ NOVA LIQUIDACIÓ (EXP. 2020 /303). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició de data 11 de març de 2020 registre general d’entrada núm. 2020/988 
presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos Locals, 
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del concepte de taxes i preus públics agrupats, a nom de DERTO SOL SL, comunicant 
que aquest objecte tributari 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. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de DERTO SOL, SL, del concepte taxa 
escombraries, núm. fix 184100002360, i amb claus de cobrament 
431841002014010002360, 431841002015010002360, 431841002016010002360, 
431841002017010002360,  431841002018010002360 i 431841002019010002360. 
 
2n.- Emetre noves liquidacions per als exercicis 2017, 2018 i 2019 i modificar les dades 
censals per a propers padrons a nom de BANCO SANTANDER SA, amb DOI 
A39000013 i domicili al carrer PS PEREDA 9 del municipi de SANTANDER (39004). 
 
3r.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, 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 D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA 
D’ESCOMBRARIES I EMISSIÓ NOVA LIQUIDACIÓ (EXP. 2020 /304). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició de data 11 de març de 2020 registre general d’entrada núm. 2020/996 
presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos Locals, 
del concepte de taxes i preus públics agrupats, a nom de DERTO SOL SL, comunicant 
que aquest objecte tributari 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. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de DERTO SOL, SL, del concepte taxa 
escombraries, núm. fix 184100002363 i amb claus de cobrament 
431841002011010002363, 431841002012010002363, 431841002013010002363, 
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431841002014010002363, 431841002015010002363, 431841002016010002363, 
431841002017010002363, 431841002018010002363 i 431841002019010002363. 
 
2n.- Emetre una nova liquidació per a l’any 2017 a nom de BANCO SANTANDER SA, 
amb DOI A39000013 i domicili al carrer PS PEREDA 9 del municipi de  SANTANDER 
(39004). 
 
3r.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, a l’interessat i als serveis 
municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL PLA D'AUTO PROTECCIÓ (PAU) 
DELS FOCS ARTIFICIALS PER A LES FESTES MAJORS DE L' ALDEA 2020. NÚM. 
EXP.: 2020/296. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Per part de l’Ajuntament de l’Aldea s’ha procedit a la redacció del Pla d’Autoprotecció 
de l’acte dels focs d’artifici que ha de tenir lloc al municipi de l’Aldea el proper 22 d’agost 
de 2020, dins la programació d’actes de Festes Majors del poble. 
 
Atès que en data 31 de març de 2020 s’ha emes INORME FAVORABLE per part del 
Tècnic Municipal de l’Ajuntament de l’Aldea a l’homologació del citat Pla esmentat. 
 
Atès els FONAMENTS DE DRET següents: 
 
- Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
- Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats 
a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures (en 
endavant, Decret 30/2015). 
- Reial Decret 989/2015. De 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles 
pirotècnics i cartutxeria. 
 
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. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Procedir a l’homologació del Pla d’Autoprotecció de l’acte dels focs d’artifici 
a celebrar el dia 22 d’agost de 2020 al municipi de l’Aldea dins de les seves Festes 
Majors 2020. 
 
SEGON.- Les dades del Pla d’Autoprotecció que s’homologa són les següents: 
 
a) Dades generals: 
 
Nom del promotor : Ajuntament de l’Aldea 
 
Emplaçament espectacle pirotècnic : L’activitat es portarà a terme en una zona situada 
al sud-est del nucli urbà, concretament en uns terrenys de 19.000 m2, que s’ubiquen 
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entre l’estadi municipal de futbol, el pàrquing de festes i la urbanització Carvallo, que 
actualment té varis edificis construïts. 
 
Coordenades UTM de l’emplaçament : Els plànols detallats s’adjunten en el 
corresponent annex d’aquest PAU. 
 
Dades de contacte 24 hores : 650 963 086 José Caballé Estorach - 650 733 808 Xavier 
Royo Franch – 670 585 764 Victor Benito Miralles. 
 
Nombre d’ocupants : 1.000 persones 
 
b) Dades de contacte en cas d’emergència, amb l’Aju ntament del municipi on 
s’ubica l’activitat: 
 
650 963 086 José Caballé Estorach - 650 733 808 Xavier Royo Franch – 670 585 764 
Victor Benito Miralles. 
 
c) Dades sobre el risc de l’activitat : Segons les dades que obren dintre del PAU 
 
Tipus de risc més significatiu de l’activitat. 
Vulnerabilitat de l’activitat. 
 
d) Accessibilitat : Segons les dades que obren dintre del PAU. 
 
Dades i informació rellevant sobre l’accés. 
Característiques dels accessos de vehicles a les fa çanes de l’establiment. 
Nombre de façanes accessibles a bombers. 
 
e) Dades sobre l’entorn: Segons les dades que obren dintre del PAU. 
 
f) Mitjans de prevenció, d’utilitat per als bombers : Segons les dades que obren dintre 
del PAU. 
 
Dades i plànols d’ubicació d’hidrants, columna seca , boques d’incendi equipades, 
dipòsit d’aigua i mitjans automàtics d’extinció d’i ncendis. 
g) Mitjans d’autoprotecció segons el que estableixi  l’annex III: Segons les dades 
que obren dintre del PAU. 
 
h) Dades de les zones humides especialment vulnerab les: Segons les dades que 
obren dintre del PAU. 
 
TERCER.- Trametre el Pla d’Autoprotecció homologat a través del registre electrònic, la 
Direcció General competent en matèria de Protecció Civil. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a la Guàrdia Municipal, al Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya i als Serveis Administratius encarregats de la tramitació 
d’aquest Pla.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
3. PROPOSTES URGENTS 
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No hi ha propostes urgents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 11:20 hores d el dia 2 d’abril de 2020, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 25 p àgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  
 


