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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 7/2021 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 9 D’ABRIL 
DE 2021. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  9 d’abril de 2021 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 9 d’abril 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 26 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 26 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: NEDGIA CATALUNYA, S.A. (NÚM. EXP.: 2021/344) 
 
Es dona compte de la següent proposta de la 1a Tinenta d’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 5 de març de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/792: 
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EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/344 Nedgia 
Catalunya, S.A. 

Av. Generalitat, 118 
(8632403BF9183D0001IR) 

Obra 
menor 114,72 € 

 
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 a l’Avinguda Generalitat, 118 (Ref. Cadastral: 
8632403BF9183D0001IR) 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 114,72 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.390,00 x 3,60  86,04 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 2.390,00 x 1,20  28,68 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

114,72 € 

 
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. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA D'OBRES 
MAJORS. INTERESSAT: X. C. G. (NÚM. EXP. 2020/1077) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per X. C. G. en data 9 de novembre 
de 2020 amb Registre general d’entrada núm. 2020/3845: 
 

EXP NOM I 
COGNOM SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/1077 X. C. G. 
Pol. 11 – Parc. 99 

(43184A01100099000
0ZO) 

Major 479,28 € 

 
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 del Tècnic municipal de data 6 d’abril 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: 
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PRIMER. Concedir a X. C. G. la llicència d’obres majors per  al canvi de coberta de 
l’edifici existent al Polígon 11 – Parcel·la 99 (Ref. Cadastral 43184A01100090000ZO), 
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 479,28 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 4.700,10 x 3,60 % 169,28 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 4.700,10 x 1,20 % 56,40 € (*)  

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

TOTAL  479,28 € 

 
SISÈ. Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
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1- Caldrà aportar el full de Coordinador de seguretat en fase d’execució d’obra. 
2- L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat 

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

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

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 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. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: E. F. R. (NÚM. EXP. 2021/442) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. E. F. R., en data 18 de març de 2021 i amb Registre General d’Entrada 
2021/1101, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la reparació de 
paviment existent a l’immoble ubicat al carrer Major, XX cantonada amb carrer Alomà, 
XX (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. 
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Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 7 d’abril 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. E. F. R., consistents la reparació del paviment existent a l’immoble 
ubicat al carrer Major, XX cantonada amb carrer Alomà, XX (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  

                            
 
Expedient:     2021/442 
R.G.E.:    2021/1101 
Assumpte: Comunicació prèvia d’obres consistents en “reparació de 

paviment existent” 
Sol·licitant:     E. F. R. 
Ref. Cadastral:       8229601BF9182G0001UF 
Emplaçament:  c/ Major XX cantonada c/Alomà 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 31 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 

 
“Reparació de paviment existent”. 
 
2 Documentació aportada 
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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 
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 
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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 1.500 €. 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.500€ x 3,60 % 54,00 € 

TOTAL  54,00 € 
 
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 54,00 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.500,00 x 3,60 % 54,00 € 

TOTAL  54,00 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: ELÉCTRICA DEL EBRO, S.A. (NÚM . EXP.: 2021/441) 
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 16 de març de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/1069: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/441 Eléctrica del 
Ebro, S.A. 

Carrer Bordà, 3 
(8329307BF9182G0001KF) 

Obra 
menor 1.231,11 € 

 
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 7 
d’abril 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 la reforma 
tecnològica del CT EBRO001 al carrer Bordà, 3 (Ref. Cadastral: 
8329307BF9182G0001KF) 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 1.231,11 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 25.648,17 x 3,60  923,33 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 25.648,17 x 1,20  307,78 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

1.231,11 € 

 
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 d’  assumeix de direcció 
d’execució i el full de designació de Coordinador d e Seguretat en fase 
d’execució d’ obra. 

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

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

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. C ATALUNYA, 291 
(NÚM. EXP. 2021/444) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que la Sra. T. C. P., en representació de la Comunitat de Propietaris Av. Catalunya, 
291, en data 23 de març de 2021 i amb Registre General d’Entrada 2021/1293, ha 
presentat comunicació prèvia de les obres consistents en la substitució de la porta de 
fusta del terrat existent per un d’alumini a l’immoble ubicat a l’Avinguda Catalunya, 291 
(Ref. Cadastral: 9437101BF9193E0019QO) 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 7 d’abril 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. T. C. P. en representació de la Comunitat de propietaris Av. 
Catalunya, 291, consistents en la substitució de la porta de fusta del terrat existent per 
un d’alumini a l’immoble ubicat a l’Avinguda Catalunya, XXX (Ref. Cadastral: 
9437101BF9193E0019QO) 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  

                             
 
Expedient:     2021/444 
R.G.E.:    2021/1293 
Assumpte: Instal·lació de persianes, reixes, portes i finestres sense modificar 

obertures. 
Sol·licitant:    T. C. P. en representació de la Comunitat de Propietaris Av. 

Catalunya 291 
Ref. Cadastral:       9437101BF9193E0019QO 
Emplaçament:  Av. Catalunya 291 
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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 31 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 

 
“Canviar porta del terrat de fusta existent per una d’alumini”. 

 
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 s’han de realitzar les obres es un Sòl urbà consolidat, clau 1B 
semi-intensiva d’acord amb les Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades 
definitivament el 15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005. 
 
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: 
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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- S’ hauran de reparar si els hi ha, els desperfectes causats als vials i propietats 
privades.  

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

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

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

6- 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. 

7- 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 800,00 €. 
 

 CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8)  800 x 3,60  28,80 € 

TOTAL  28,80 € 
 
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 28,80 € 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) 800 x 3,60 % 28,80 € 

TOTAL  28,80 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: E. C. B. (NÚM. EXP.: 2021/54)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 7 de gener de 2021, amb 
Registre d'entrada núm. 2021/35: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/54 E. C. B. Carrer Sant Ramon, X 
(9338802BF9193G0001DS) 

Obra 
menor 265,44 € 

 
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 7 
d’abril 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. C. B. llicència d’obres per a reforma sense modificar estructura 
de l’immoble ubicat al carrer Sant Ramon, X (Ref. Cadastral: 9338802BF9193G0001DS) 
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 265,44 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 5.530,00 x 3,60  199,08 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 5.530,00 x 1,20  66,36 €  

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

 16,00 € 

TOTAL  265,44 € 

 
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. 
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− 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. 

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

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei 
d'intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.7.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA D'OBRES 
MAJORS. INTERESSADA: ALBA FONOLLOSA FAIGES (NÚM. EX P. 2020/129) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per A. F. F. en data 21 de gener 
de 2021 amb Registre general d’entrada núm. 2021/240: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2020/129 A. F. F. C/ Sant Magí, X 
(9839804BF9193H0001LZ) Major 3.872,27 € 

 
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 7 d’abril 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 A. F. F. la llicència d’obres majors per  a la distribució interior de 
l’habitatge ubicat al carrer Sant Magí, X (Ref. Cadastral: 9839804BF9193H0001LZ), 
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 3.872,27 € 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) 80.672,27 x 3,60 % 2.904,20 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 80.672,27 x 1,20 % 968,07 €  

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

TOTAL  3.872,27 € 

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

1- Previ l’inici de les obres cal que s’aporti Project e d’Execució visat, els fulls 
d’assumeix de direcció d’obra i de direcció d’execu ció d’aquesta.   

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

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.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.8.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: M. H.  (NÚM. EXP. 2021/478) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. M. H., en data 26 de març de 2021 i amb Registre General d’Entrada 
2021/1380, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en el canvi de plat 
de dutxa i substitució de paviment existent a l’immoble ubicat al carrer Lluis Braille, XXX 
bx. (Ref. Cadastral: 9839603BF9193H0001WZ) 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 7 d’abril 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. M. H., consistents en el canvi de plat de dutxa i substitució del 
paviment existent a l’immoble ubicat al carrer Lluis Braille, XXX bx. (Ref. Cadastral: 
9839603BF9193H0001WZ) 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:     2021/478 
R.G.E.:    2021/1380 
Assumpte: Comunicació prèvia d’obres consistents en “canviar plat de dutxa 

i canviar paviment del terra 120 m2” 
Sol·licitant:     M. H. 
Ref. Cadastral:       9839603BF9193H0001WZ 
Emplaçament:  c/ Lluis Braille XXX baixos 
 
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 31 de març de 2021, 
emeto l’informe següent: 
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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 

 
“Canviar plat de dutxa i canviar paviment del terra 120 m2”. 
 
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 
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: 
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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 1.100 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.100€ x 3,60 % 39,60 € 

TOTAL  39,60 € 
 
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 
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 39,60 € 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) 1.100 x 3,60 % 39,60 € 

TOTAL  39,60 € 
 
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. 
 
2.1.9.- PROPOSTA D’ACORD ALINEACIONS DE VIALS. INTE RESSAT: J. F. A. 
(EXP.2021/193). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’aixecament topogràfic emès per l’arquitecte tècnic Francesc Sanz Garcia, 
col·legiat núm. 89 i verificat per l’arquitecte municipal, Damià Encontrado Sol, donat que 
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: 
 
PRIMER.- Concedir a la Sr. J. F. A., l’alineació sol·licitada de la parcel·la cadastral 
8426239BF9182E0001FL del carrer Migjorn de l’Aldea, en els termes que consten en 
el document gràfic de definició d’alineació, que consta incorporada a l’expedient, amb 
data 31 de desembre de 2020 i que s’annexa a la present proposta. 
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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. 
 
2.1.10.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES  A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: ON TOWER TELECOM INFRAESTRUCTUR AS, S.A. (NÚM. 
EXP. 2021/478) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 

“Vist que la mercantil ON TOWER TELECOM INFRAESTRUCTURAS, S.A. en data 3 
de juny de 2020 i amb Registre General d’Entrada 2020/1820, ha presentat comunicació 
prèvia de les obres consistents en la instal·lació de telefonia mòbil i legalització de 
l’existent a l’Avinguda Catalunya 294 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 8 d’abril 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 ON TOWER TELECOM INFRAESTRUCTURAS, S.A., consistents en la 
instal·lació de telefonia mòbil i legalització de l’existent a l’Avinguda Catalunya 294 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:     2020/951 
R.G.E.:    2020/1820 
Assumpte: Comunicació prèvia d’obres consistents instal·lació de telefonía 

móvil i legalització de l’existent 
Sol·licitant:     ON TOWER TELECOM INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
Emplaçament:  Av/ Catalunya, 294 
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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, 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. 
 
Per la seva banda, l’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de 
Telecomunicacions estableix que “para la instalación de las estaciones o 
infraestructuras radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles para el público a las que se refiere la 
disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, no podrá exigirse 
la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni 
otras de clase similar o análogas, en los términos indicados en la citada ley”. 
 
1 Descripció de la petició 

 
Onstal·lació de telefonía móvil i legalització de l’existent 
 
2 Documentació aportada 
Sol·licitud de comunicació d’obres excloses de llicència on s’han de realitzar les obres i 
de legalització de la instal·lació existent. 
 
- Projecte de Legalització d’infraestructura de Telecomunicacions redactat per Cristina 
Rial Parrondo col.legiada 9.317 del Col.legi Oficial de d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Biscaia amb número de visat 00942/2020 de data 01/06/2020. 
 
3.-Règim del sòl 

 
L’emplaçament on s’han de realitzar les obres es un Sòl  urbà,  d’acord amb les Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el 
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005. 

 
4.- Fonaments de dret 

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

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

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

la legalitat urbanística 
• Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions 

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

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

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

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

6- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’e spai públic, el/la sol·licitant 
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pú blica. En la sol·licitud 
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temp s 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- 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 6.550,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 6.550,00 € x 3,60 % 235,80 € 

TOTAL  235,80 € 
 
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 235,80 € amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 6.550,00 x 3,60 % 235,80 € 

TOTAL  235,80 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.11.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA  CONCESSIÓ D’UNA  LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: F. B. M. (NÚM. EXP.: 2021/267)  
 
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. 2021/616: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2021/267 F. B. M. Pol. 13 – Parc. 92 
(43184A013000920000ZX) 

Obra 
menor 34,00 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 8 
d’abril 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. 
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Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a F. B. M. llicència d’obres per a la construcció de aixopluc a la porta 
d’entrada a la masia, amb paret de bloc ceràmic d’ 1m d’amplada respecte a la façana i 
2 m de llargada cobert amb xapa de teula al Polígon 13 – Parcel·la 92 (Ref. Cadastral: 
43184A013000920000ZX) 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 34,00 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

34,00 € 

 
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. 

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

 
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 el Regidor Josep Franch Pellisé, 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 l’Alcalde-President Xavier Royo Franch, 
la Regidora Irene Negre Estorach i el Regidor José Caballé Estorach. 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENORS 
D'OBRES D'ARRANJAMENT ARRANJAMENT I MILLORA DE L’ES PLANADA DE 
L’ARROSSERA. NÚM. EXP.: 2021/338. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
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“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar les obres menors per a l’arranjament i millora 
de l’esplanada de l’arrossera. 
 
2. Atès el pressupost presentat per la mercantil COSINFO SL en data 16 de febrer de 
2021 RE 553 per un import de 6.058,80 € més l’IVA. 
 
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 d’obres, 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: 45112400-9 
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 6.058,80 €, i 1.273,35 € 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 7.331,15 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 6.058,80 € pressupost net, i 1.273,35 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2021-1-454-61901 
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. 
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QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA DEVOLUCIÓ PA RCIAL DEL PREU 
DEL SERVEI DE L’ESPLAI DE PASQUA. EXP. 2021/490 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada per la Sra. L. C. C. amb número de RE 2021/1340 de 
data 24 de març de 2021 en la qual sol·licita la devolució parcial del preu del servei de 
l’Esplai de Pasqua que organitza l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Mitjançant el Registre d’entrada esmentat anteriorment es posa de manifest i s’ha 
comprovat que per error, la Sra. L. C. C. va ingressar a l’Ajuntament de l’Aldea un import 
de 35 euros, corresponent a la inscripció del seu fill B. S .C. tots els dies de matí i de 
tarda a l’Esplai de Pasqua, quan la inscripció havia de ser tots els dies només matí. 

 
Atès que el preu de l’Esplai de Pasqua tots els dies pels matins és de 22,50 euros és 
procedent la devolució de l’import ingressat en escreix, el qual és de 12,50 euros.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret 
núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  ACORD, 

 
1r.- Efectuar la devolució parcial del preu del servei de l’Esplai de Pasqua Municipal a la 
Sra. L. C. C. per import de 12,50 € al número de compte corrent facilitat per la 
interessada. 

 
2n.- Notificar l’acord a la interessada i al servei d’intervenció, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR D'OBRES 
D'ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS DEL MUNICIPI. NÚM.  EXP.: 2021/448. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar les obres menors per a l’arranjament de 
diversos camins del municipi. 
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2. Atès el pressupost presentat per la mercantil EXCAVACIONES CARBONELL SA en 
data 25 de març de 2021 RE 1365 per un import de 8.853,00 € més l’IVA. 
 
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 d’obres, 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: 45112400-9 
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 8.853,00 €, i 1.859,13 € 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 10.712,13 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 8.853,00 € pressupost net, i 1.859,13 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2021-1-454-61901 
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. 
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SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT D'UN MÒDUL DE SERVEIS PER A L'ESCOL A 21 D'ABRIL. 
NÚM. EXP.: 2021/471. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora d’Acció Educativa: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’un mòdul de serveis per 
a la sala polivalent de l’escola 21 d’abril de L’Aldea. 
 
2. Atès el pressupost presentat per la mercantil SOSANAT S.L. en data 25 de març de 
2021 RE 1369 per un import de 6.875,00 € més l’IVA. 
 
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 subministrament, 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: 45332400-7 
- La responsable del contracte serà Irene Negre Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 6.875,00 €, i 1.443,75 € 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. 
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SEGON. Autoritzar la despesa per import de 8.318,75 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 6.875,00 € pressupost net, i 1.443,75 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2021/1/323/62202 
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. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2021/506). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 29 de març de 2021, amb Registre General d’Entrada 
2021/1423, presentada per la Sra. M. T. A. C., comunicant la formalització d’escriptura 
acceptació i adjudicació herència, autoritzada pel notari Josep Maria Pages Vall de la 
ciutat de Vendrell en data 10 de setembre de 2009, 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 a l’Avinguda Catalunya, XXX (Ref. Cadastral 
9437909BF9193G0001ZS), 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 de la Sra. M. T. A. C. i donar de baixa el rebut de la Taxa 
per recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat a l’Avinguda 
Catalunya, XXX (Ref. Cadastral 9437909BF9193G0001ZS), a nom de Hereus de M. C. 
B. 
 
Segon.  Modificar les dades censals per a propers padrons a nom de la Sra. M. T. A. C. 
de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat a 
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l’Avinguda Catalunya, XXX (Ref. Cadastral 9437909BF9193G0001ZS), ja que és l’actual 
propietària. 
 
Tercer . Traslladar aquest acord a l’interessat i als serveis municipals adients, als efectes 
oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR D E SERVEI 
D'ASSESSORIA I GESTIÓ LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE L' ALDEA. NÚM. EXP.: 
2021/508. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’assessoria i gestió laboral per a l’any 
2021. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ASSESORIA I 
ASSEGURANCES CARLES, SL registrat en data 7 d’abril de 2021 amb núm. RE 
2021/1550. 
 
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: 79631000-6 
- El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch. 
- El preu del contracte es fixa en 5.508,03 €, i 1.156,69 € 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. 
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- 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 6.664,72 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 5.508,03 €, pressupost net, i 1.156,69 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2021/1/920/22712 
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. 
 
2.2.7.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2021/115 DE DATA 8 
D’ABRIL, REFERENT A UNA CORRECCIÓ D’ERRADA A LA LIQ UIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2020. 
 
Es dona compte del següent Decret de l’Alcaldia: 
 
“FETS  
 
Per acord de la Junta de Govern Local  de data 26 de febrer de 2021  es va procedir a 
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 amb els càlculs segons els 
següent detall: 
 
Estalvi net  

      2020 
 + Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets 
rec.nets 3.659.855,43 
 - Ingressos corrents afectats a operacions de capital 
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos 
per actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments 
urbanístics" i altres) 0,00 
 - Obligacions reconegudes (cap 1, 2 i 4): Oblig.recon.netes 3.146.989,75 
+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)   

 - Anualitat teòrica 0,00 

ESTALVI NET 512.865,68 
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Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost. 
 

Quadre 1. Càlcul de 
l’estabilitat    
Ingressos no financers 3.885.691,94 
Despeses no financeres 3.672.370,82 
€Super àvit no financer  213.321,12 
Ajustos d'ingressos    
Recaptació  -210.129,00 
PTE 0,00 
Interessos 0,00 
Compte 418 0,00 
Altres 0,00 
Ajustos de despeses    
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 3.675.562,94 
Despeses ajustades 3.672.370,82 
Capacitat de finançament  3.192,12 

 
Compliment de la regla de la despesa 
 

Concepte  
Liquidació 
exercici 2019 

Liquidació 
exercici 2020 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos  4.411.904,61 3.672.370,82 
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons 
el SEC) 

0,00 0,00 

-Venda de terrenys i altres inversions reals.   0,00 
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.   0,00 
+/-Execució d'avals.   0,00 
+Aportacions de capital.   0,00 
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.   0,00 
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar 
a pressupost. 

  0,00 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de 
les Associacions público privades. 

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.   0,00 
+/-Arrendament financer.   0,00 
+Préstecs   0,00 
-Inversions realitzades per la Corporació local per 
compte d'altres Administracions Públiques 

  0,00 

Altres 
  0,00 
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Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute  

4.411.904,61 3.672.370,82  

-Pagaments per transferències (i altres operacions 
internes) a altres ens que integren la Corporació Local 

  0,00  

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents 
de la Unió Europea o d'altres Administracions 
públiques  

284.057,15 240.378,45 
 

Unió Europea   0,00  

Estat   0,00  

Comunitat Autònoma 144.381,94 3.000,00  

Diputacions 127.377,80 237.378,45  

Altres Administracions Públiques 12.297,41 0,00  

- Transferències per fons dels sistemes de finançament   0,00  

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació    0,00  

Total despesa computable a l'exercici (1)  4.127.847,46 3.431.992,37  

Taxa de referència de creix. del PI B (2) 0,000    

Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   

4.127.847,46    

+ canvis normatius que suposen increments 
permanents de la recaptació (3) 

0,00    

- canvis normatius que suposen decrements 
permanents de la recaptació (3) 

0,00    

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) 
(4) 

4.127.847,46    

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)    3.431.992,37  

Marge de compliment    695.855,09  

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   -16,86%  

 
Atès el previst a l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, segons el qual les 
Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
RESOLC,  
 
Primer.-  Corregir l’errada de càlcul dels objectius del compliment del principi d’estabilitat 
pressupostaria, de la regla de la despesa i de l’estalvi net  de la liquidació del pressupost 
de 2020, que quedarien de la següent manera: 
 
Estalvi net 
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      2020 
 + Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets 
rec.nets 3.659.855,43 
 - Ingressos corrents afectats a operacions de capital 
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos 
per actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments 
urbanístics" i altres) 0,00 
 - Obligacions reconegudes (cap 1, 2 i 4): Oblig.recon.netes 3.137602,21 
+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)   

 - Anualitat teòrica 0,00 

ESTALVI NET 522.253,22 € 
 
Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost. 
 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   
Ingressos no financers 3.885.691,94 
Despeses no financeres 3.586.494,43 
Superàvit no financer  299.197,51 
Ajustos d'ingressos          -250.129,00 
Recaptació  0,00 
PTE 0,00 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses    
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 3.635.562,94 
Despeses ajustades 3.586.494,43 
Capacitat de finançament  49.068,51 

 
Compliment de la regla de la despesa 
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C oncepte
L iquidació exercic i 

2019
L iqu idac ió  exerc ic i 

2020

Sum a cap .1 a 7 de despeses sense in teressos
4.411.904,61 3.585.874,32

AJU ST O S (Càlcu l despeses no financeres 
segons el SEC)

0,00 0,00

-Venda de terrenys i a ltres inversions reals . 0,00 0,00
+/-Invers ions realitzades per com pte d'un ens 
local.

0,00 0,00

+/-Execució d 'avals . 0,00 0,00
+Aportac ions de capital. 0,00 0,00
+/-Assum pció  i cance l· lac ió de deutes. 0,00 0,00
+/-Despeses rea litzades a l'exerc ici pendents 
d 'aplicar a  pressupost.

0,00 0,00

+/-Pagam ents a socis  privats rea litzats en el 
m arc de les Associacions público privades.

0,00 0,00

+/-Adquis ic ions am b pagam ent a jornat. 0,00 0,00
+/-Arrendam ent financer. 0,00 0,00
+Préstecs 0,00 0,00
-Inversions realitzades per la C orporació local 
per com pte d'altres Adm in istrac ions Públiques

0,00 0,00

D espeses no  financeres en  term es SEC 
excepte in teressos del deute

4.411.904,61 3.585.874,32

-Pagam ents per transferències (i a ltres 
operacions internes) a  altres ens que integren la  
C orporació Local

0,00 0,00

- Despesa finançada am b fons finalis tes 
p rocedents de la  U nió  Europea o  d 'altres  
Adm in istracions públiques

284.057,15 240.378,45

U nió Europea 0,00 0,00
Estat 0,00 0,00

C om unitat Autònom a 144.381,94 60.346,09
Diputac ions 127.377,80 180.032,36

Altres Adm inistrac ions Públiques 12.297,41 0,00
- T ransferències per fons dels sis tem es de 
finançam ent

0,00 0,00

 - Inversió  financeram ent sosten ib le 
finançada am b superàv it de la liqu idació

0,00

Total despesa com putable a l'exercic i (1) 4 .127.847,46 3.345.495,87
Taxa de referènc ia de creix. del P IB  (2)
D espesa com putab le  increm entada per la 
taxa de referència  

4.127.847,46

+ canvis  norm atius que suposen increm ents 
perm anents de la recaptació (3)

0,00

- canvis  norm atius que suposen decrem ents 
perm anents de la recaptació (3)

0,00

a) LÍM IT  D E LA R EG LA D E LA D ESPESA (EX. 
n -1) (4)

4 .127.847,46

b) T O TAL DESPESA C O M PUT AB LE  (Exercic i 
n ) (5)

3.345.495,87

M arge de com plim ent 782.351,59
%  Variac ió de la despesa com putable (5-1/1) 18,95%

Altres
0,00 0,00
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Primer.-  Donar compte a la propera Junta de Govern Local. 
 
Les persones membres assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTES D’URGÈNCIA. 
 
No hi ha propostes d’urgència. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:35 hores d el dia 9 d’abril de 2021, de la 
qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta ac ta de 41 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  
 


