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 ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 29/2016 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 28 DE 
JULIOL DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  28 de juliol de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 28 de juliol de 2016, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern 
Local, que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota 
la Presidència del 1r Tinent d’Alcalde, i assistits per mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
1r Tinent d’Alcalde 
Sr. Simón Falcó i Moreso, en substitució de l’Alcalde en base al decret de l’Alcaldia 
núm. 214/16. 
  
Vocals 
Sr. Albert Curto i Zapater 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE D ATA 21 DE JULIOL 
DE 2016. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de 
juliol de 2016, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, queda 
aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n.- PROPOSAT D’ACORD SOBRE RENÚNCIA D’UNA LLICÈNCI A D’OBRES 
MAJORS. EXP. 12/16. INTERESSAT: LL. B. F. 

 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
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En data 3 de març de 2016 la Junta de Govern Local va concedir al Sr. LL. B. F. la 
llicència necessària per a efectuar les obres de construcció d’un magatzem en planta 
baixa al C/Sant Cebrià cantonada amb Passatge 1-1 Hostasol de l’Aldea (Exp. 
12/2016). 
 
En data 25 de juliol de 2016 registre general d’entrada núm. 1542 el Sr. LL. B. F.  
comunica que no durà a terme les obres que es van aprovar en l’expedient urbanístic 
12/2016 i demana la devolució de la fiança de residus i la quota provisional de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (en endavant ICIO). 
 
En data 26 de juliol de 2016 l’arquitecte tècnic municipal informa favorablement la 
devolució del ICIO i desfavorablement la devolució de la fiança de residus. 
 
Vistos els informes jurídic i tècnic que consten a l’expedient els quals conclouen que 
procedeix la devolució de l’ICIO i no procedeix la devolució de la fiança de residus. 
 
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. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Procedir a la devolució de la liquidació provisional de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, amb clau de cobrament 43184510201603000002 i 
que ascendeix a l’import de 285,00€. 
 
SEGON.- No procedeix la devolució de la fiança per a la gestió dels residus, atès que 
la mateixa no ha estat aportada a l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
QUART.- 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. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UNES OBRES SOTMESE S AL RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA. EXP. 26/16. INTERESSAT: HERBA R ICEMILLS SLU. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
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“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 26/02/2016 amb Registre 
d’entrada núm. 383/2016 per la mercantil Herba Ricemills SLU on comunica les obres 
consistents en desmuntar maquinària i treballs de carpinteria d’alumini per modificar 
finestra existent de l’edifici situat a la Carretera Tortosa, 34-52 de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 27/07/2016, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
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 mercantil Herba Ricemills SLU de les obres consistents en 
desmuntar maquinària i treballs de carpinteria d’alumini per modificar finestra existent 
de l’edifici situat a la Carretera Tortosa, 34-52 de l’Aldea i comunicar que per part dels 
serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva 
petició: 
 
“Expedient:     26/16 
Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres desmuntar maquinària i treballs 

de carpinteria d’alumini per modificar finestra existent. 
Sol·licitant:   Herba Ricemills, SLU 
Emplaçament:  Ctra. Tortosa, 34-52 

 
Jordi Gas Forès, tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, en relació a la provisió d’ 
alcaldia de 29 de febrer de 2016 i 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: 
 
Antecedents: 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l'Ebre, en la sessió de 22 de 
novembre de 2012, va emetre informe favorable en relació amb la sol·licitud d'informe 
per a l'ampliació del laboratori a l’edifici existent de la fàbrica Herba Ricemills S.L.U, a 
la Carretera Tortosa a l’Aldea 34-52, de L’Aldea, formulada per Herba Ricemills S.L.U. 
i tramesa per l’Ajuntament, de conformitat amb els articles 53 i 54 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i modificat per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
INFORME TÈCNIC: 
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Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’immoble situat a la Carretera de Tortosa a l’Aldea, 34-52 de l’Aldea es troba en 

sòl classificat com a SÒL APTE PER URBANITZAR dins de la qualificació de 
Zona Industrial del Sector de Desenvolupament Industrial DIA - 3 CN-235 
NORD segons les actuals Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea 
aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre amb 
data 6 d’abril de 2005 i Definició d’alineacions i límit de sòl urbà Text Refós 27 
de maig de 2010. 

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
3. Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que 

es porten a terme a la Ctra. Tortosa, 34-52 consistents desmuntar maquinària i 
treballs de carpinteria d’alumini per modificar finestra existent, amb els 
següents condicionants: 
 
• L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de 

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

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

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

• Recordar a Herba Ricemills SLU que per tal d’autoritzar els usos i obres 
provisionals s’han de complir les condicions establertes a l’article 54.2. Així 
mateix, i d’acord amb l’article 54.3 del DL 1/2010 de 3 d’agost. I l’article 69.3 
i 70.2 del D 64/2041 de 13 de maig del 2014. 

 
4. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 750,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

750,00 x 3,80 % 28,50 € 

TOTAL  28,50 € 
 

5. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE. 
 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   5 

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
 
Segueix data i signatura”. 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
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. 71 bis de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 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 28,50€ amb el 
següent desglossament: 

 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

750,00 x 3,80 % 28,50 € 

TOTAL  28,50 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal, als efectes 
procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UNES OBRES SOTMESE S AL RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA. EXP. 83/16. INTERESSAT: N. P. A . 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 20/07/2016 amb Registre 
d’entrada núm. 1520/2016 per la Sra. N. P. A. on comunica les obres consistents en 
reparar la teulada de l’edifici situat a l’Avinguda Catalunya, 304 de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
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Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 26/07/2016, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
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. N. P. A. on comunica les obres consistents en reparar la 
teulada de l’edifici situat a l’Avinguda Catalunya, 304 i comunicar que per part dels 
serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva 
petició: 
 
“Assumpte:   Comunicació prèvia de les obres consistents en reparar la 

teulada 
Expedient:     83/2016  
Sol·licitant:     N. P. A. 
Data registre entrada:  1520/16 
Emplaçament:    Avinguda Catalunya, 304 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 26 de juliol de 2016 i el que disposa l’art. 74.1 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig , emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com 
el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i amb les normes sobre Definició 
d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 
2010, Text Refós publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de 
Sòl Urbà, clau 1B semi-intensiva. 
 
2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme a l’Avinguda Catalunya i consistents en reparar la teulada, amb els 
següents condicionants: 
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• L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de 
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

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

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

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

El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 450,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

450,00 x 3,80 % 17,10 € 

TOTAL  17,10 € 
 

4. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 19 taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides 
i altres instal·lacions anàlogues: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS APLICABLE 
m² I DIA 

IMPORTS 

TAXA, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 
19 (Art. núm. 6 d) 

*(3,30x1,70) =5,61 m² 
x 0,21€ x 1 dies 1,18 € 

TOTAL  1,18 € 
 
*Màquina elevadora tipus tisora. El període comptab ilitzat és el dia 28 de juliol de 
2016. 
 
5. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE  amb els següents condicionants: 
 
Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
 
Segueix data i signatura”. 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
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 
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validesa dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 71 bis de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 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 17,10€ amb el 
següent desglossament: 

 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

450,00 x 3,80 % 17,10 € 

TOTAL  17,10 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal, als efectes 
procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UNES OBRES SOTMESE S AL RÈGIM 
DE COMUNICACIÓ PRÈVIA. EXP. 84/16. INTERESSAT: ZEIK  1913 SLU. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 20/07/2016 amb Registre 
d’entrada núm. 1526/2016 per la Sra. E. K. en representació de la mercantil Zeik 1913 
SLU on comunica les obres consistents en adequar el local a l’activitat de bar amb 
modificació de distribució interior, conducció d’instal·lacions i pintar la façana situada al 
carrer Sindicat, 2 de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 26/07/2016, els 
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa 
urbanística. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
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. E. K. en representació de la mercantil Zeik 1913 SLU de 
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les obres consistents en adequar el local a l’activitat de bar amb modificació de 
distribució interior, conducció d’instal·lacions i pintar la façana situada al carrer 
Sindicat, 2 i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el 
següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“Expedient:     84/16  
Assumpte:  Comunicació d’obres menors per adequació de local a l’activitat 

de bar amb modificació de distribució interior i conducció d’ 
instal·lacions, també pintat de façana 

Sol·licitant:   E. K. en representació de ZEIK 1913, SLU 
Emplaçament:  Carrer Sindicat, 2 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 26 de Juliol de 2016 i el que disposa l’art. 74.1 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig , emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com 
el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició 
d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 
2010, Text Refós publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de 
Sòl Urbà, clau 1B semi-intensiva.  

 
2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme al Carrer Sindicat, 2 i consistents en l’adequació del local a l’activitat de 
bar amb modificació de distribució interior, conducció d’instal·lacions i pintat de façana, 
amb els següents condicionants: 
 

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

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

• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no 
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les 
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent. Al 
tractar-se d’ una modificació substancial del local, s’ haurà de donar 
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compliment a l’ accessibilitat, al CTE i al compliment del decret REPAR 
(suficiència lavabos). 

• La comunicació de les obres no autoritza , ni atorga a la persona o l’ 
empresa titular per a l’ inici de qualsevol tipus d’ activitat. 

• L’ ajuntament podrà realitzar una visita de comprovació per verificar que les 
obres es desenvolupen d’ acord amb la comunicació presentada. 
 

3. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
4. 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  10.370,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 7) 

10.370,00 x 3,80 % 394,06 € 

TOTAL  394,06 € 
  
5. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 19 taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides 
i altres instal·lacions anàlogues: 

 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS APLICABLE 
m² I DIA 

IMPORTS 

TAXA, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 
19 (Art. núm. 6 d) 

*(4,40x1,70) =7,48 m² 
x 0,21€ x 10 dies 15,70 € 

TOTAL  15,70 € 
*Contenidor de runa. El període comptabilitzat és d el dia 01 al 10 d’agost de 2016. 
 
6. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 

 
Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
 
Segueix data i signatura”. 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
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. 71 bis de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 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 394,06€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 7) 

10.370,00 x 3,80 % 394,06 € 

TOTAL  394,06 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal, als efectes 
procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è.- ASSABENTATS DE DECLARACIONS D’ANIMALS. 
 
6.1.- DECLARACIÓ D’ANIMALS DE J. P. P. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 19/07/2016 amb 
Registre d’entrada núm. 2016/1518: 

 
Es dóna compte de la petició formulada pel senyor J. P. P., per mitjà de la qual 
demana que l’Ajuntament es doni per assabentat de la seva pretensió d’inscriure 23 
ovelles, un porc, un poni i gallines que té al Polígon 7 Parcel·la 17 de l’Aldea, per a ús 
propi i particular i els vol inscriure al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el peticionari manifesta que els animals de referència només els té per a ús i 
gaudi propi i que per tant que no desenvolupa cap mena d’activitat. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada, als sols i exclusius efectes de la pretensió del 
senyor J. P. P., d’inscriure 23 ovelles, un porc, un poni i gallines que té al registre de 
les instal·lacions al Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya i que s’ubiquen al Polígon 7 Parcel·la 17 de 
l’Aldea. 
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SEGON.-  Notificar l’acord al sol·licitant. 
 
6.2.- DECLARACIÓ D’ANIMALS DE F. J. P. M. 
 
Es dóna compte del la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 19/07/2016 amb 
Registre d’entrada núm. 2016/1519: 
 
Es dóna compte de la petició formulada pel senyor F. J. P. M., per mitjà de la qual 
demana que l’Ajuntament es doni per assabentat de la seva pretensió d’inscriure 9 
cabres femelles i 1 mascle, 3 galls, 1 gallina, 1 gallineta anglesa, 2 pates i 1 cavall que 
té al Polígon 14 Parcel·la 43 de l’Aldea, per a ús propi i particular i els vol inscriure al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el peticionari manifesta que els animals de referència només els té per a ús i 
gaudi propi i que per tant que no desenvolupa cap mena d’activitat. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada, als sols i exclusius efectes de la pretensió del 
senyor F. J. P. M., d’inscriure les 9 cabres femelles i 1 mascle, 3 galls, 1 gallina, 1 
gallineta anglesa, 2 pates i 1 cavall que té al registre de les instal·lacions al 
Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya i que s’ubiquen al Polígon 14 Parcel·la 43 de l’Aldea. 
 
SEGON.-  Notificar l’acord al sol·licitant.” 
 
7è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADJUDICACIÓ DEL PROCE DIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 26 de maig de 2016  la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules 
administratives i  prescripcions tècniques particulars per a l’adjudicació d’un contracte 
de subministrament, en la modalitat de rènting, d’un vehicle que ha d’adscriure’s al 
servei municipal de vigilància, per procediment negociat sense publicitat. 
 
Aquest contracte s’adjudica per procediment negociat sense publicitat en base al 
previst als arts.  173. f) i 177.2 del  RDL3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
En data 14 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local va adoptar un acord sobre 
classificació de les ofertes presentades per a la contractació del subministrament 
esmentat, i es va aprovar el següent: 
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1.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent l’acord adoptat per la Junta 
de Govern Local  en la seva sessió núm. 26 de data 30 de juny de 2016, de conformitat amb 
l’ordre decreixent següent: 
 
DAVIMA 
 

- Preu ofertat del renting sense IVA: 42. 960 EUROS. PUNTUACIÓ: 11,30 
- Vehicle de reposició: sí s’ofereix. PUNTUACIÓ: 10. 
- Millora relativa al preu Km.no esgotats: Sí s’ofereix, l’import ofertat és 0.030 per Km. no 

esgotat. Puntuació: 5 
- Millora del preu Km. en cas d’excés: Sí s’ofereix, l’import oferta és de 0,060. Puntuació: 

5 punts 
- TOTAL: 31,30 

 
ALTRES MILLORES: oferta un vehicle gratuïtament durant 10 dies puntuals, oferta un ús 
gratuït. Pot ser qualsevol vehicle de la seva flota 
 
BANSACAR AUTORENTING 
 

- Preu ofertat del renting sense IVA: 40.123,20 EUROS. PUNTUACIÓ: 17,16 
- Vehicle de reposició: si s’ofereix. PUNTUACIÓ: 10. 
- Millora relativa al preu Km.no esgotats: NO s’ofereix. Puntuació: 0 
- Millora del preu Km. en cas d’excés: NO s’ofereix. Puntuació: 0 punts 
- TOTAL: 27,16 

 
2.- Notificar i requerir a l’empresa DAVIMA MOTORS S.L, licitador que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del 
següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació prevista a la clàusula  XI del 
PCAPPT. 
 
3.- Realitzats els tràmits anteriors, que Secretaria emeti Informe-Proposta i es comuniqui a 
aquest  òrgan per resoldre al respecte. 

 
Atès que s’ha ha presentat  a l’Ajuntament la documentació requerida, segons es 
desprèn de l’informe de secretaria de data 27 de juliol de 2016. 
 
Per tot l’exposat procedeix ara que l’òrgan de contractació adopti un acord sobre 
l’adjudicació del referit contracte de subministrament, d’acord amb les previsions 
contingudes en el RDL3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
l’acord de Ple sobre delegacions a aquest òrgan adoptat en data 17 de juliol de 2015. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent, 
 
1.- Adjudicar  a DAVIMA MOTORS S.L el contracte de subministrament d’un vehicle que 
s’ha d’adscriure al servei municipal de vigilància  a l’Ajuntament de l’Aldea, en la 
modalitat de renting i pel preu 42.960 euros, IVA exclòs, més el 21% d’IVA, resultant un 
import total 51.981,60 euros. 
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2.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 132/20404 del 
pressupost municipal. 
 

3.-  Donar trasllat d’aquest acord al serveis econòmics de l’Ajuntament. 
 

4.-  Notificar a l’adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura 
del contracte, la qual ha de tenir lloc dintre dels 15 dies hàbils següents a la recepció 
de la notificació d’aquest acord. Així com també donar trasllat d’aquest acord a les 
empreses següents: BANSACAR AUTORENTING i Caixabank Equipment Finance 
SAU. 

 

5.-  Publicar l’adjudicació i formalització del contracte  en el Perfil de contractant. 
 
6.-  Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
8è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE  CONCESSIÓ DE SUBVENCIO NS A DIVERSES 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“ En el BOP de Tarragona de data 18 de febrer de 2016 es van publicar les bases per 
a l’atorgament de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre del 
municipi de l’Aldea. 
 
En data 11 de març de 2016 la Junta de Govern Local va adoptar un acord pel qual va 
aprovar la convocatòria de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre. 
L’anunci de la convocatòria es va publicar en el BOP de Tarragona número 79 de data 
26 d’abril de 2016. 
En data 27 de juny de 2016 s’ha emès un informe de la secretària-interventora on 
s’especifica aquelles entitats que en dita data poden ser beneficiàries d’una subvenció 
per al 2016. 
 
La Comissió d’Avaluació  reunida en sessió de data 26 de juliol de 2016 proposa la 
concessió  dels següents ajuts: 

 
- REGIDORIA DE FESTES 

 

DATA PETICIÓ REGISTRE 
D’ENTRADA ENTITAT ACTIVITAT IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

CONCEDIT 

25/05/2016 1142/16 PENYA 
CALAIXÓ 

Trobada de 
Penyes 
Festes Majors 
2016 

   1.000,00 €   1.000,00 € 

 
Atès el marc legal pel qual es regeixen  les subvencions públiques que es concreta en 
la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i, el seu 
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Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol (RLGS), així 
com els arts.118 a 129 del Reglament d’Obres i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny ( ROAS). 
 
Considerant les entitats que en relació a la subvenció municipal de l’any 2015 han 
justificat la mateixa segons el previst a les bases del 2015. 
 
Atès que existeix crèdit suficient disponible a les aplicacions pressupostàries següents 
per ajuts a entitats i associacions municipals: 
 
-Regidoria de Festes: 338/48012 
-Regidoria de Benestar: 231/48029 
-Regidoria d’Esports: 341/48005 
-Regidoria de Cultura: 334/48030 
-Regidoria d’Ensenyament: 326/48026 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,  
en virtut de l’article 10 de l’Ordenança reguladora de les Bases per a l’atorgament de 
subvencions a entitats, associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el previst en l’article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:  
 
1.- Concedir a les entitats que tot seguit es detallen, una subvenció municipal per 
portar a terme la programació d’activitats corresponent a l’any 2016, al següent detall: 
 

- REGIDORIA DE FESTES 
 
 

DATA PETICIÓ REGISTRE 
D’ENTRADA ENTITAT ACTIVITAT IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

CONCEDIT 

25/05/2016 1142/16 PENYA 
CALAIXÓ 

Trobada de 
Penyes 
Festes Majors 
2016 

   1.000,00 €   1.000,00 € 

 
 

2.- Aprovar les disposicions de les despeses (D) amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents: 
 
-Regidoria de Festes: 338/48012 
-Regidoria de Benestar: 231/48029 
-Regidoria d’Esports: 341/48005 
-Regidoria de Cultura: 334/48030 
-Regidoria d’Ensenyament: 326/48026 
 
3.- L’Entitat perceptora haurà de fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament 
en tota la documentació impresa de l’activitat que se subvencioni, mitjançant la 
inscripció “Amb el suport de l’Ajuntament de l’Aldea”. 
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4.- L'entitat beneficiària ha de justificar l’aplicació dels fons rebuts, d’acord amb el 
previst en l’art.14 de de l’Ordenança reguladora de les Bases per a l’atorgament de 
subvencions a entitats, associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea:  

 
“1. La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant la presentació de les factures 
justificatives corresponents a l’activitat subvencionada o concepte subvencionat, o a 
l’adquisició de material subvencionat, juntament amb una memòria detallada de 
l’activitat subvencionada o dels serveis o conceptes satisfets. La justificació es 
realitzarà utilitzant els models que a tal efecte posi l’Ajuntament a disposició de les 
entitats beneficiaries Les factures que justifiquin l’import subvencionat hauran de reunir 
els requisits següents: 
 
- Ser originals o fotocòpies compulsades. 
- Fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de la subvenció, o per 
l’adquisició de material o pagament del concepte subvencionable en el seu cas. 
- Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Han de tenir data de l’any que s’atorgui la subvenció. 
- Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i reglaments que regulen les 
característiques de les factures i el seu contingut (número, dades identificaves de 
l’expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l’operació, i contraprestació total, lloc i 
data d’emissió). 
 
2.- En tot cas els beneficiaris de la subvenció tenen la obligació de justificar el doble de 
l’import de la subvenció que els hagués estat atorgada, a excepció de les entitats que 
hagin rebut una subvenció en càrrec a la partida pressupostària de la Regidoria de 
Festes, per la realització de les activitats contemplades a l’art. 9.3 d’aquestes, les 
quals únicament hauran de justificar l’import de la subvenció concedida. 
 
3.- Per percebre el pagament de les subvencions atorgades és necessari que l’entitat 
beneficiaria hagi realitzat el fi públic per al qual es concedí el referit ajut i hagi justificat 
l’import de la subvenció concedida. La justificació de les subvencions concedides 
podrà realitzar-se fins el 31 de gener corresponent a l’anualitat posterior a aquella en 
què es va concedir la subvenció. 
 
4.- Amb caràcter especial i prèvia petició motivada de les entitats interessades es 
podran efectuar pagaments anticipats amb caràcter previ a la justificació com a 
finançament necessari per realitzar actuacions inherents a la subvenció.” 

 
5.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’entitat interessada la necessitat d’esmenar les 
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar 
des de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a 
la revocació o a la reducció de la subvenció segons la despesa acreditada, amb la 
consegüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiaria per tal que la presenti 
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà 
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la 
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subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat 
el seu pagament.  
 
Donat el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar degudament la totalitat de 
l’import de la subvenció atorgada, el servei responsable tramitarà d’ofici la reducció de 
l’import de la subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entre l’import que cal 
justificar i l’import que s’ha justificat, amb la conseqüent obligació de reintegrament en 
cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
6.- L’Ajuntament té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals 
s’aplica la subvenció, en tot moment i pels procediments que consideri oportuns. 
Conseqüentment, el beneficiari facilitarà tot tipus de proves i d’informació a 
l’ajuntament quan li fossin sol·licitades. 
 
7.- Per percebre el pagament de les subvencions atorgades és necessari que l’entitat 
beneficiaria hagi realitzat el fi públic per al qual es va concedir el referit ajut i hagi 
justificat l’import de la subvenció concedida. La justificació de les subvencions 
concedies podrà realitzar-se fins el 31 de gener de 2017. Amb caràcter especial i 
prèvia motivació de les entitats interessades es podran efectuar pagaments anticipats 
amb caràcter previ a la justificació com a finançament necessari per realitzar 
actuacions inherents a la subvenció. 
 
8.- Notificar aquest acord als interessats.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:15 hores d el dia 28 de juliol de 2016, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 1 7 pàgines. 
 
Vist i Plau 
El 1r Tinent d’Alcalde              La Secretaria I nterventora 
Simon Falcó i Moreso     M. Rosa Pons Ferré  


