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 ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 44/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 18 DE 
NOVEMBRE DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  18 de novembre de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 09:00 hores, del dia 18 de novembre 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  
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 DA TA 11 DE 
NOVEMBRE 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 11 de 
novembre 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 RELATIVA A LA BAIXA D’UN GUAL . (GUAL NÚM. 35). 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 17 de novembre de 2016 RE 2135/16 per part del 
Sr. A. G. C. en la qual sol·licita la baixa del gual núm. 35 situat al C/ Estació 38. 
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Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Declarar extingida la llicència per a gaudir de l’aprofitament especial de les voreres 
per entrada de vehicles a l’entrada del C/ Estació 38 de L’Aldea. 
 
2.- Donar de baixa del padró municipal de taxes el gual núm. 35 situat al C/ Estació 38. 
 
3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base.- Gestió 
d’Ingressos, als efectes oportuns. 
 
4.- Notificar el present acord a l’interessat i al servei municipal encarregat de la 
confecció d’aquest padró.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D’UN GUAL. (C/ 
ESTACIÓ NÚM. 33). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 4 de novembre RE 2055/16 per part del Sr. M. L. 
P. en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Estació del municipi a l’alçada del 
núm. 33. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de data 10 de novembre de 2016, el qual posa de 
manifest que la vorera té rebaix. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de l’Aldea reguladora de la taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció dels ingressos municipals de dret públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Concedir al Sr. M. L. P. llicència d’entrada de vehicles a través de la  vorera a 
l’immoble emplaçat al núm. 33 del carrer Estació de L’Aldea amb efectes a partir de l’1 
de gener de 2017. 
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2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període 
2017 i següents, segons el següent detall: 
 
Nom Cognoms  Situació  Número 

de gual 
Mida gual  TOTAL  

GUAL  

M. L. P.  C/ Estació 
33  

190 Gual amb rebaix de 2,50 metres 
x 33 €/ml = 82,50 € anuals 

82,50 €  

 
3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 190. 
 
4.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base-Gestió 
d’Ingressos als efectes oportuns. 
 
5.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
6.- Comunicar a l’interessat que per l’any 2017 i següents se li liquidarà anualment, la 
quota íntegra dels guals concedits.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ 6-2016 
DE LIQUIDACIONS D’IIVTNU. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la relació 6/2016 de liquidacions practicades en relació a l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta d’un 
total de 8 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
001600100CF01C0001YL-2016-1610 transmetent J. A. F., import de 70,74 € i es tanca 
amb la clau 43-184-352-875975BF9184N0001ML-2016-1620 transmetent Especialitats 
Químiques Pallarès SL, import de 312,51 € i amb un import total les 8 plusvàlues de  
2.175,35 €. 
 
Ates els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora 
de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 

 
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. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar la relació a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta d’un total de 8 liquidacions tancades i s’inicia 
amb la clau de plusvàlua 43-184-352-001600100CF01C0001YL-2016-1610 
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transmetent J. A. F., import de 70,74 € i es tanca amb la clau 43-184-352-
875975BF9184N0001ML-2016-1620 transmetent Especialitats Químiques Pallarès SL, 
import de 312,51 € i amb un import total les 8 plusvàlues de  2.175,35 €. 
 
2.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE BAIXA D’UN REBUT D’ESCO MBRARIES I 
EMISSIÓ D’UN NOU. (C/ SANT RAMON 113, CASA). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud de BASE.- Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2061 de 
data 3 de novembre de 2016 on es posa de manifest que en relació a determinats 
rebuts emesos per la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble del C/ Sant 
Ramon 113 de L’Aldea hi ha una titularitat errònia. (ref. Cadastral 
8642217BF9184S0001LR). 
 
Atès que els rebuts emesos erròniament són els que porten la clau de cobrament 
431841002016010002413. 
 
Atès que els rebuts de la taxa d’escombraries referents a l’immoble amb referència 
cadastral 8642217BF9184S0001LR no prescrits han d’emetre’s a nom de: 
 

• Anualitat 2016: CATALUNYA BANC SA amb DOI A65587198, i domicili a la 
Plaça Antoni Maura 6 08003 de Barcelona. 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de Amarelo Business SL, del C/ Sant 
Ramon 113 de L’Aldea amb claus de cobrament 431841002016010002413 de la taxa 
d’escombraries municipal. 
 
2.- Que s’emetin noves liquidacions, únicament pels exercicis no prescrits, de la taxa 
d’escombraries corresponent a l’immoble del C/ Sant Ramon 113 de l’Aldea, a nom de: 
 

• Anualitat 2016: CATALUNYA BANC SA amb DOI A65587198, i domicili a la 
Plaça Antoni Maura 6 08003 de Barcelona en substitució del rebut amb claus de 
cobrament 431841002016010002413 
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3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregats de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a 
Catalunya Banc SA.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE BAIXA DE REBUTS D’ESCOM BRARIES I 
EMISSIÓ DE NOVES LIQUIDACIONS (C/ PAU CASALS 86 2N 14 A). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud de BASE.- Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2102 de 
data 14 de novembre de 2016 on es posa de manifest que en relació a determinats 
rebuts emesos per la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble del C/ Pau 
Casals 86 2n 14a de l’Aldea hi ha una titularitat errònia. (ref. Cadastral 
8629205BF9182H0014TP). 
 
Atès que els rebuts emesos erròniament són els que porten la clau de cobrament 
431841002014010001935, 431841002015010001935 i 431841002016010001935. 
 
Atès que els rebuts de la taxa d’escombraries referents a l’immoble amb referència 
cadastral 8629205BF9182H0014TP no prescrits han d’emetre’s a nom de: 
 

• Anualitats 2014, 2015, 2016: BANKIA amb DOI A14010342, i domicili al 
C/Carlos Martín Álvarez, 21 LO 25 28018 de Madrid. 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de J. J. S., del C Pau Casals 86 2n 14A 
de L’Aldea amb claus de cobrament 431841002014010001935, 
431841002015010001935 i 431841002016010001935 de la taxa d’escombraries 
municipal. 
 
2.- Que s’emetin noves liquidacions, únicament pels exercicis no prescrits, de la taxa 
d’escombraries corresponent a l’immoble del C Pau Casals 86 2n 14A de l’Aldea, a 
nom de: 
 

• Anualitats 2014, 2015, 2016: BANKIA amb DOI A14010342, i domicili al 
C/Carlos Martín Álvarez, 21 LO 25 28018 de Madrid en substitució dels rebuts amb 
claus de cobrament 431841002014010001935, 431841002015010001935 i 
431841002016010001935. 
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3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregats de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a 
Bankia.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
7è. PROPOSTA D’ACORD SOBRE OBRES SOTMESES AL RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA. EXP. 133/16. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 15/11/2016 amb Registre 
d’entrada núm. 2115/2016 pel Sr. J. B. G. on comunica les obres consistents en la 
substitució de les fusteries existents de fusta per alumini, canvi d’enrajolat del bany i 
paviment del dormitori a l’Avinguda Catalunya, 344 1º 1ª 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 15/11/2016, 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. J. B. G. on comunica les obres consistents en la substitució 
de les fusteries existents de fusta per alumini, canvi d’enrajolat del bany i paviment al 
dormitori a l’Avinguda Catalunya, 344 1º 1ª 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 la 

substitució de fusteries existents de fusta per alumini. 
canvi d’enrajolat del bany i paviment del dormitori 

Expedient:   133/2016  
Sol·licitant:     J. B. G. 
Data registre entrada:  2115/16 
Emplaçament:    Avinguda Catalunya, 344 1er 1a 
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Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 15 de novembre 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, 344 i consistents en la substitució de les 
fusteries existents de fusta per alumini, canvi d’enrajolat del bany i paviment del 
dormitori, 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 4.250,00 €. 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

4.250,00 x 3,80 % 161,50 € 

TOTAL  161,50 € 

 
4. 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.” 
 
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 161,50€ amb el 
següent desglossament: 

 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

4.250,00 x 3,80 % 161,50 € 

TOTAL  161,50 € 

 
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. 
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8è. PROPOSTA D’ACORD SOBRE OBRES SOTMESES AL RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA. EXP. 131/16. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 11/11/2016 amb Registre 
d’entrada núm. 2090/2016 per la Sra. I. LL. B. on comunica les obres consistents en la 
substitució de les fusteries existents de fusta per alumini al carrer Alomà, 5 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 15/11/2016, 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. I. LL. B. on comunica les obres consistents en la 
substitució de les fusteries existents de fusta per alumini al carrer Alomà, 5 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 la 

substitució de les fusteries existents de fusta per alumini 
Expedient:   131/2016  
Sol·licitant:     I. LL. B. 
Data registre entrada:  2090/16 
Emplaçament:    Carrer Alomà, 5 
 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 15 de novembre 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 
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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 2A extensiva. 
 

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 Alomà, 5 i consistents en la substitució de les fusteries 
existents de fusta per alumini, 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 1.889,42 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

1.889,42 x 3,80 % 71,80 € 

TOTAL  71,80 € 

 
4. 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.” 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
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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 71,80€ amb el 
següent desglossament: 

 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

1.889,42 x 3,80 % 71,80 € 

TOTAL  71,80 € 

 
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. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 09:30 hores d el dia 18 de novembre de 
2016, de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 11 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
 
 
 
  
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  


