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 ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 40/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 21 
D’OCTUBRE DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  21 d’octubre de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 09:30 hores, del dia 21 d’octubre 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 
Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó  
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso  
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
No Assisteix: 
Sr. Albert Curto i Zapater, donat que el Regidor ha comunicat a Secretaria la 
impossibilitat d’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: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DAT A 14 D’OCTUBRE 
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 14 
d’octubre de 2016, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, 
queda aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A LA LLICÈNCIA DE PA RCEL.LACIÓ 
ADOPTADA PER ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE D ATA 20 DE 
GENER DE 2014 AFECTANT A LA FINCA REGISTRAL 12413. 

Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
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ANTECEDENTS. 
 
El 20 de gener de 2014, es va adoptar un Acord per la Junta de Govern Local pel qual 
s’atorgava una llicència de parcel·lació en la finca registral número 12413, propietat del 
senyor J. C. C., en la que s’exigia la cessió de les següents superfícies:  

72,75 m2 de vialitat corresponent al carrer Santa Anna  
i 81,11 m2 de vialitat corresponent a l’avinguda Generalitat.  

En data 17 d’octubre de 2016 el senyor J. C. C. presentà un escrit en el qual posà de 
manifest la divergència de superfícies que han afectat a la finca registral 12413 i els 
diferents actes administratius que hi ha incidit, per concloure que considera per 
complida l’exigència de la cessió dels vials que consta en l’ Acord de la Junta de 
Govern Local de data 20 de gener de 2014, de conformitat amb l’escriptura pública de 
data 22 de juliol de 1986 atorgada davant del notari de Tortosa el senyor Pablo Madrid 
Navarro. 
 
Vist l’informe tècnic de data 21 d’octubre de 2016, que informa sobre la conformitat en 
la consideració de donar per complerta la condició de cessió de vialitat que consta en 
cord per la Junta de Govern Local de data 20 de gener de 2014. 

Vist el contingut de la llicència de parcel·lació adoptada per Acord per la Junta de 
Govern Local de data 20 de gener de 2014, referent a la cessió de vialitat que afecta a 
la finca registral 12413. 

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.- Que les cessions corresponents a la Finca Registral 12413, propietat del 
senyor J. C. C., i situada al terme municipal de l’Aldea, en compliment de l’Acord de la 
Junta de Govern Local de data 20 de gener de 2014, és a dir, 72,75 m2 de vialitat 
corresponent al carrer Santa Anna i 81,11 m2 de vialitat corresponent a l’avinguda 
Generalitat, han de ser considerades com ja efectuades en virtut de l’escriptura pública 
de data 22 de juliol de 1986. 

SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA DEVOLUCIÓ D’UN P AGAMENT 
REFERENT A L’ESPLAI D’ESTIU 2016. (N. E. V.) 

Es dóna compte de la següent proposta d’Alcaldia: 
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Vista la sol·licitud presentada per la Sra. L. V. S. amb número de RE 1886/2016, en la 
qual demana la devolució d’una part indeguda de la tarifa que ha satisfet per la 
participació de la seua filla, N. E. V. en l’esplai d’estiu 2016. 

Atès que la Sra. L. V. S. va pagar per error un total de 90 euros, en comptes de pagar 
65 euros, pels serveis sol·licitats segons el detall següent: 

- N. E. V. s’acull al servei de piscina i esplai del 1r. Torn: pack 65 €. 
 

Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 47 de data 2 de juliol de 2015. 

1r.- Efectuar la devolució de la diferència de l’import pagat a la Sra. L. V. S. que és de 
25 € efectuant l’ingrés al número de compte següent: 2013-3072-77-0210213143. 

2n.- Notificar l’acord a la interessada així com i al servei d’intervenció, als efectes 
oportuns. 

APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE  CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A  UNA ENTITAT 
SENSE ÀNIM DE LUCRE.  

Es dóna compte de la següent proposta d’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 es va emetre un informe de la secretària-interventora on 
s’especifica aquelles entitats que en dita data podien ser beneficiàries d’una subvenció 
per al 2016. Per al cas del Patronat de l’Ermita es posposava l’atorgament de l’ajuda 
sol·licitada per existir deficiències en relació a la justificació de la subvenció concedida 
el 2015. 

La Comissió d’Avaluació  reunida en sessió de data 18 d’octubre de 2016 proposa la 
concessió  dels següents ajuts: 

- REGIDORIA DE BENESTAR 
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DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRAD
A 

ENTITAT ACTIVITAT 
IMPORT 
SOL·LICITAT 

IMPORT 
CONCEDIT 

26/05/2016 1149/16 
PATRONAT 
ERMITA 

Festa dels 50 anys de matrimoni        614,00 €      614,00 € 

 

- REGIDORIA DE FESTES 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRAD
A 

ENTITAT ACTIVITAT 
IMPORT 
SOL·LICITAT 

IMPORT 
CONCEDIT 

26/05/2016 1149/16 
PATRONAT 
ERMITA 

Dinar voluntaris membres de la 
comissió de festes majors. 

       1.200,00 
€  

    1.200,00 
€ 

 

- REGIDORIA DE CULTURA 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRAD
A 

ENTITAT ACTIVITAT 
IMPORT 
SOL·LICITAT 

IMPORT 
CONCEDIT 

26/05/2016 1149/16 
PATRONAT 
ERMITA 

Manteniment i conservació del 
patrimoni històric-patrimonial 

       4.172,00 
€  

    4.172,00 
€ 

 

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 
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 que l’entitat Patronat Ermita en relació a la subvenció municipal de l’any 
2015 ha 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 
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-Regidoria de Cultura: 334/48030 

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 l’entitat que tot seguit es detalla, una subvenció municipal per portar a 
terme la programació d’activitats corresponent a l’any 2016, al següent detall: 

- REGIDORIA DE BENESTAR 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRAD
A 

ENTITAT ACTIVITAT 
IMPORT 
SOL·LICITAT 

IMPORT 
CONCEDIT 

26/05/2016 1149/16 
PATRONAT 
ERMITA 

Festa dels 50 anys de matrimoni        614,00 €      614,00 € 

 

- REGIDORIA DE FESTES 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRAD
A 

ENTITAT ACTIVITAT 
IMPORT 
SOL·LICITAT 

IMPORT 
CONCEDIT 

26/05/2016 1149/16 
PATRONAT 
ERMITA 

Dinar voluntaris membres de la 
comissió de festes majors. 

       1.200,00 
€  

    1.200,00 
€ 

 

- REGIDORIA DE CULTURA 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRAD
A 

ENTITAT ACTIVITAT 
IMPORT 
SOL·LICITAT 

IMPORT 
CONCEDIT 

26/05/2016 1149/16 
PATRONAT 
ERMITA 

Manteniment i conservació del 
patrimoni històric-patrimonial 

       4.172,00 
€  

    4.172,00 
€ 
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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 de Cultura: 334/48030 

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”. 

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 
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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 
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. 
 
5È.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNC IA D’OBRES 
MENORS EXP. 116/16. 
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Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 28 de setembre de 2016 
amb Registre general d'Entrada 1858/2016: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES

116/2016 Endesa 
Distribución 
Elèctrica, SLU 

Polígon 7 
Parcel·la 154 
TM 

Estesa 
de cable 

22,42 € 150,00€ 

 
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 
11/10/2016, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència 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. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir la llicència per a l’estesa de cable al Polígon 7 Parcel·la 154 de 
l’Aldea, promogut per Endesa SLU 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 dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del 
RPLU. 
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TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el 
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. 
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser 
sol·licitades expressament, l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, 
prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la 
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa 
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit 
per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un 
import total de 22,42€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

169,01 x 3,80 % 
6,42 € 

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

169,01 x  1,2 % 2,03 €(*)  

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

 16,00 € 

TOTAL         22,42 € 
 
SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la 
llicència que s’atorga:  
 
 
 
Resultat del càlcul de la fiança de residus, per aplicació del Decret 89/2010, de 29 de 
juny, pel qual s’aprova el programa de residus de la construcció de Catalunya i per 
aplicació de l’Ordenança Fiscal de gestió de residus de la construcció: 
PEM       169,01 € 
%         0,15% PEM 
Quota       0,25 € 
 
 
 
 
 

Total Residus (import mínim – Decret 89/2010)  150,00 € 
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SETÈ.- 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. 

• En cap cas la construcció ha de tenir l’aspecte d’edifici propi d’àrees 
urbanes ni d’habitatge. 

 
VUITÈ.- 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. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 09:55 hores d el dia 21 d’octubre de 2016, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 1 0 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
 
 
 
  
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  


