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 ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 35/2016 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 15 DE 
SETEMBRE DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  15 de setembre de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 13:30 hores, del dia 15 de setembre 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 Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la 
Secretària. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Tinent d’Alcalde 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
  
Vocals 
Sr. Albert Curto i Zapater 
Sra. Natividad Bernal i Bermudes 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
No Assisteix: 
Sr. Daniel Andreu i Falcó, donat que l’Alcalde ha comunicat a Secretaria la seva 
indisposició física per poder assistir a la sessió. 
 
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 DA TA 8 DE 
SETEMBRE 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 8 de 
setembre de 2016, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, 
queda aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
 
2n. PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE L’AC ORD DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT DE DESENVOLUPAMENT D E LA 
FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ (IDFO) I AJUNTAMENT DE L’ALDE A 
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Es dóna compte de la següent proposta d’Alcaldia: 
 
1- Atès que resulta d’interès per a l’Ajuntament de l’Aldea afavorir el desenvolupament 
social i econòmic del municipi, mitjançant accions basades en la formació ocupacional 
i contínua al mínim laboral. 

2- Atès que per part de l’Institut de Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació, 
fundació de UGT, s’ha proposat la signatura d’un conveni de col·laboració que té per 
objecte establir llaços d’actuació entre IDFO i l’Ajuntament de l’Aldea per al 
desplegament d’accions i programes per a la millora de la ocupabilitat dels treballadors 
i treballadores del territori. 

3- Vist el text del conveni, que transcrit literalment és el següent: 

“ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT PER AL DESE NVOLUPAMENT 
DE LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ (IDFO) I L'AJUNTAMENT 

DE.......................................... 

***, a  ***** de 2015 

REUNITS 

D’una part, la Sr..........................., Alcalde de l’ Ajuntament 
de................................................. , amb NIF ............................................., i domicili a 
.........................................., ........de ..............................., facultat/da degudament per 
aquest acte. 

D’altra part, l’INSTITUT DE DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ 
(IDFO), amb domicili Rambla del Raval 29-35 1era planta i codi postal 08001, amb CIF 
G-60.189.057, representant en aquest acte el Sr. Antonio Martín i Godoy amb DNI 
23.773.491R, facultat per fer l’atorgament d’aquest document. 

Amb dues parts, en la representació amb que actuen, es reconeixen mútuament plena 
capacitat jurídica d’obrar  per a l’atorgament d’aquest conveni, per la qual cosa, 

MANIFESTEN 

Que la Llei 7/1985, de 2 d’abril de, reguladora de les bases del règim local, i el 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, contemplen, entre les tècniques de participació ciutadana, 
que el deure de les Corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les 
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels ciutadans, 

Que la normativa esmentada assenyala que les Corporacions locals hauran de facilitar 
la utilització dels mitjans públics per a la realització de les activitats de les entitats, 
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Que l'Alcaldia de l’Ajuntament de................................ té per objecte afavorir el 
desenvolupament social i econòmic del municipi a partir de dos objectius: la millora 
continua dels serveis que ofereix i la proximitat d’aquests serveis als ciutadans. 

Que l’Ajuntament de ..........................., davant canvis i fluxos que es donen en l’actual 
mercat de treball, vol facilitar als ciutadans l’accés al món laboral, mitjançant polítiques 
actives d’ocupació, basades en la formació professional ocupacional i contínua, així 
com en programes d’orientació laboral. 

Que IDFO, és una Fundació Privada creada l’any 1993 per l’ UGT de Catalunya, com a 
instrument tècnic per gestionar els Programes de Formació i Orientació que promouen 
el desenvolupament de polítiques actives d’ocupació, a la vegada que promou la 
investigació en metodologies de formació, elaboració d’Informes, materials i recursos 
didàctics, amb l’objectiu de facilitar la integració, l’accés i manteniment al mercat 
laboral de treballadors i treballadores. 

Ambdues entitats manifesten el seu interès per treballar tot el conjunt de polítiques 
actives i especialment l’ocupació i la formació en els diferents sectors empresarials de 
la nostra xarxa econòmica territorial complementant la tasca en formació i orientació 
professional pels ciutadans que ambdues entitats realitzen. 

ACORDEN 

Primer: Objecte  

El present Acord de Col·laboració té per objecte establir llaços d’actuació entre IDFO i 
l’Ajuntament de.............................. com a instrument tècnic de la pròpia UGT de 
Catalunya per al desplegament d’accions i programes per la millora de la ocupabilitat 
dels treballadors i treballadores del territori, tan en la vessant de la orientació 
professional com de la formació per l'ocupació dins el marc de les Polítiques Actives 
d’Ocupació de Catalunya, complementant les tasques que ambdues institucions 
realitzen. Considerant que aquests programes estan sotmesos a la concurrència, 
aprovació i atorgament per part d’altres administracions públiques. 

Segon: Per part de l’Ajuntament de ................ .................. 

1. L’Ajuntament de ............................................. posa a l’abast a les entitats amb les 
quals tenen conveni de col·laboració, els espais adients per a desplegar els 
diferents programes i accions de foment de l’Ocupació. Així, proporcionarà un 
espai de treball idoni per a l’execució de les activitats per part de l’Equip d’IDFO, la 
seu del carrer..... de manera que disposaran de: 
� Despatxos per a la realització d’entrevistes i tutories individuals amb alumnes i 

usuaris dels serveis 
� Espais / aules per realitzar dinàmiques d'orientació i/o accions formatives que 

requereixi els serveis que es desenvolupen 
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2. L’Ajuntament de .............................. facilitarà a IDFO  informació d’interès pels 
objectius marcats per aquest conveni. 

3. L’Ajuntament de .......................................  es compromet a realitzar la difusió de 
les diferents accions  de formació per l'ocupació i/o orientació professional així com 
contribuir a facilitar l'accés dels ciutadans en aquests serveis. 

4. Els resultats obtinguts de l’execució d’aquest acord podran ser recollits en les 
memòries, tant d’IDFO com l’Ajuntament i en podran fer la divulgació que estimin 
convenient, sempre i quan es respecti, en tot cas, la Llei de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. 

Tercer: Per part d’IDFO  

1. IDFO dóna fe de la seva plena capacitat per a realitzar allò contemplat al Capítol II 
dels seus Estatuts respecte: 

- L’establiment de plans i programes d’orientació, formació i estudis professionals i 
ocupacionals. 

- L’organització, gestió i administració de cursos, seminaris, jornades. 

2. IDFO es compromet a oferir accions de formació per l'ocupació i/o orientació 
professionals als ciutadans del municipi per complementar les accions que ja 
desenvolupa l'Ajuntament sempre i quan es produeixi l'atorgament dels projectes per 
part de les diferents Administracions Públiques a les que es  concurreixi per aquesta 
finalitat. 

3.  En el marc d’aquest conveni IDFO presentarà periòdicament a aquest Ajuntament 
la programació dels serveis dels que són objecte el present conveni, així com una 
valoració a la finalització de les mateixes. 

4. IDFO aportarà el mitjans tècnic i didàctics  necessaris pel correcte desenvolupament 
de les actuacions conveniades en el present document a fi de poder oferir serveis de 
qualitat per als treballadors/es del municipi. 

5. IDFO i l’Ajuntament de .............................. col·laboraran en totes aquelles accions 
que ambdues entitats considerin oportunes i que afavoreixin la competitivitat de les 
empreses i dels seus treballadors/es. 

6. En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
15/1999 de 13 de desembre i pel que fa a l’accés de dades per compte de tercers, 
exposem que:  

El règim de protecció de dades de caràcter personal en les actuacions que es 
desenvolupen en execució del present conveni serà el previst en la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i 
en la seva normativa de desplegament. En particular i a efectes del que disposa 
l’article 12 de la Llei Orgànica de Protecció de dades, l’Ajuntament de............................ 
tindrà la consideració d’encarregat del tractament de les dades de caràcter personal 
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als quals tingui accés en la prestació dels serveis objecte del present conveni, estant 
sotmès a totes les limitacions que recull l’indicat article. Així, d’acord amb el paràgraf 
segon de l’article 12.2 de la LOPD, tenint en compte la naturalesa de les dades, s’ 
aplicarà les mesures de seguretat que corresponguin en les condicions previstes pel 
RD 1720/2007.  

Quart: Durada 

Aquest conveni entra en vigor des de l’endemà de la seva signatura i té una validesa 
de dos anys renovable automàticament pel mateix període si cap de les dues parts no 
el denuncia, havent-ho comunicat a l’altra amb dos mesos d’antelació. 

I en prova de conformitat signen els compareixents en el lloc i data ut supra. 

********                                                           ANTONIO MARTÍN I GODOY 

Alcalde/a ****                                                 Institut de Desenvolupament de la 
Formació i l’ Ocupació” 

 

Atenent al previst al Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. 

Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
previst al Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 i l’acord de Ple de data 17 de juliol de 
2015. 

Es proposa l’adopció d’aquest ACORD: 

1.- Aprovar el text del conveni transcrit en la part expositiva d’aquest acord. 
2.- Notificar aquest acord a l’Institut per al Desenvolupament de la Formació i 
l’Ocupació. 
3.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura. 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r. PROPOSTA D’ACORD SOBRE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE R ESIDUS DE LA 
LLICÈNCIA D’OBRES MENORS NÚM. 59/2016. 

Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme 
 
Atès que el Sr. J. M. B. en representació de la mercantil DANIEL AGUILÓ PANISELLO 
SA (DAPSA) ha sol·licitat la devolució de la fiança de residus de la llicència d’obres 
núm. 59/2016 de les obres de manipulació d’amiant ubicada a la Finca la Palma, s/n 
de l’Aldea. 

Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals de data 09/09/2016. 
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Vist el que disposen els arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’art 9 de l’Ordenança Municipal 
de la Gestió dels Residus de la Construcció. 

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 de data 2 de juliol de 2015. 

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:  

PRIMER.- Retornar a la mercantil DANIEL AGUILÓ PANISELLO SA (DAPSA), la 
fiança dipositada de la llicència d’obres núm. 59/2016, per un import total de 150,00€. 

SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents. 

APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t. PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UNES OBRES SUBJECTE S AL RÈGIM 
DE COMUNICACIÓ PRÈVIA. EXP. 96/2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme 
 

Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 6 de setembre de 2016 amb 
Registre d’entrada núm. 1722/2016 pel Sr. G. R. B. en representació de la mercantil 
Obres Qualhab SL on comunica les obres de neteja i esbrossat de parcel·la ubicada al 
Polígon Industrial Catalunya Sud parcel·la 3, 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 07/09/2016, 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. 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 pel Sr. Gerard Rovira Bertomeu en representació de la mercantil 
Obres Qualhab SL on comunica les obres de neteja i esbrossat de parcel·la ubicada al 
Polígon Industrial Catalunya Sud parcel·la 3 i comunicar que per part dels serveis 
tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 

“Assumpte:   Neteja i esbrossada de parcel.la 
Expedient:     96/2016  
Sol·licitant:     Obres Qualhab, s.l 
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Representant:    G. R. B. 
Data registre entrada:  1722/16 
Emplaçament:    Polígon Industrial Catalunya Sud parcel.la 3 

Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 07 de setembre 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. La parcel.la objecte d’aquesta comunicació es troba ubicada segons les NNSS 
aprovades definitivament el 15/1/1997 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 d’altres informacions obrants en aquest Ajuntament, a 
la parcel·la 3 del Polígon Pla Parcial del Subsector 1 del SAU CATALUNYA-
SUD de l’Aldea aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Tarragona, en sessió del 08/05/2002. 

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 Polígon Industrial Catalunya Sud parcel.la 3 i consistents en la neteja 
i esbrossada de la parcel.la, 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.  

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 1.815,00 €. 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

1.815,00 x 3,80 % 68,97 € 

TOTAL  68,97 € 

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

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 68,97€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

1.815,00 x 3,80 % 68,97 € 

TOTAL  68,97 € 

 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents. 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è. PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A UNES OBRES SUBJECTE S AL RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA (EXP. 98/2016). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme 
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Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 8 de setembre de 2016 amb 
Registre d’entrada núm. 1750/2016 per la Sra. M. R. B. LL. on comunica les obres de 
canvi de fusteries de pati interior a la vivenda ubicada al C/Clavell, 67 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 12/09/2016, 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. 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. M. R. B. LL. on comunica les obres de canvi de fusteries 
de pati interior a la vivenda ubicada al C/Clavell, 67 de l’Aldea i comunicar que per part 
dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la 
seva petició: 

“ 

Assumpte:   Comunicació prèvia de les obres consistents en canvi de 
fusteries de pati interior  

Expedient:     98/2016  
Sol·licitant:     M. R. B. LL. 
Data registre entrada:  1750/16 
Emplaçament:    Carrer Clavell, 67 

Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 12 de setembre 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. 

5. 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  
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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 2A extensiva..  

6. 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 Clavell i consistents en el canvi de fusteries exteriors del pati 
interior de la vivenda, 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.  

7. 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 420,00 €. 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

420,00 x 3,80 % 15,96 € 

TOTAL  15,96 € 

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

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.  
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QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost 
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 15,96€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

420,00 x 3,80 % 15,96 € 

TOTAL  15,96 € 

 
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. 
 
6è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIO DE LA RELACIO 2/2016  
LES LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A LA TAXA PER L’ÚS P RIVATIU O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC MUNICIPAL P ER PART DE LES 
EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS.  

Es dóna compte de la següent proposta d’Alcaldia:        

Vistes les declaracions realitzades per les empreses subministradores de serveis que 
operen en el nostre municipi, en el període corresponent al segon trimestre del 2016. 

Atès el que disposa l’Ordenança  fiscal núm. 24, reguladora de la Taxa  per la 
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per empreses o 
entitats explotadores dels serveis de subministrament. 

Vista la relació núm. 02/2016 de liquidacions que s’adjunta a aquesta proposta, on 
consta l’import de la quota tributària a exigir a cadascuna de les empreses 
subministradores de serveis. 

Atès l’exposat i que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en 
base a les diligencies efectuades per l’Alcaldia, mitjançant el Decret núm. 47/2015 de 
data 2 de juliol. 

Es proposa l’adopció en l’acord següent:  

Primer.- Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa per l’ús privatiu o aprofitament 
especial del domini públic municipal per part de les empreses subministradores de 
serveis, pel període corresponent al segon trimestre del 2016, i per un import total de 
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15.114,62 €, segons la relació adjunta núm. 02/2016, que comença amb l’empresa 
AXPO IBERIA, SL i finalitza amb ORANGE ESPAÑA, SAU. 

Segon.- Notificar aquest acord a BASE, als efectes d’iniciar la recaptació en voluntària 
d’aquest tribut d’acord amb la delegació que té conferida per part d’aquest ajuntament. 
Així mateix traslladar aquest acord als serveis intervenció municipal. 

APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:55 hores d el dia 15 de setembre de 2016, 
de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta d e 12 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
 
 
 
  
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  


