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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 17/2017 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 16 DE MAIG 
DE 2017. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA: 16 de maig de 2017 
  
A L’Aldea, quan són les 20:00 hores, del dia 16 de maig de 2017, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern 
Local, que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota 
la Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, el Secretari Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó  
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
Sr. Albert Borràs i Tafalla 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo i Ventura 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE D ATA 10 DE MAIG DE 
2017. 
 
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 10 de 
maig de 2017, 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 LA SOL·LICITUD PR ESENTADA PER 
LA ENTITAT UNIÓ ESPORTIVA ALDEANA SOBRE L’ATORGAMEN T D’UNA 
BESTRETA DE LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL CORRESPONENT AL PRESSUPOST 
2017. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 14 de febrer de 2017, registre d’entrada 298/2017, la Unió Esportiva Aldeana 
ha sol·licitat a l’Ajuntament la concessió d’una subvenció municipal per import de 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   2 

16.000 € per a l’activitat del futbol base i 1.300 € per a dur a terme l’activitat de Festes 
Majors 2017, amb càrrec al pressupost municipal de l’anualitat 2017. 
 
L’Ajuntament en data 15 de febrer de 2017 per acord de Junta de Govern Local va 
aprovar la convocatòria de concessió de subvencions a favor de les associacions i 
entitats sense ànim de lucre del municipi. 
 
Aquesta convocatòria es va publicar al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament de 
l’Aldea en data 6 de febrer de 2017 i en el BOP de Tarragona de data 13 de febrer de 
2017, número 30. 
 
La Unió Esportiva Aldeana en la seva instància de data 11 de maig de 2017, sol·licita a 
l’Ajuntament un pagament parcial de la subvenció sol·licitada, en concret ha demanat 
una subvenció per import total de 17.300 € i sol·licita que amb caràcter urgent se li 
abonin 7.300,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 341/48005 i per tal de 
contribuir a la liquiditat de la tresoreria. 
 
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció de data 12 de maig de 2017 emès en relació 
a la sol·licitud presentada. 
 
Atès les previsions contingudes al punt 14 de l’Ordenança municipal reguladora de la 
concessió d’ajudes municipals a les entitats sense ànim de lucre. 
 
Atès l’acord de la comissió de valoració de data 12 de maig de 2017 referent a la 
petició presentada per la UE Aldeana en data 11 de maig de 2017. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local, en base a les 
previsions del punt 10.3 de l’ordenança municipal reguladora de dites subvencions. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 

1- Concedir a la UE Aldeana una ajuda de 7.300,00 € amb càrrec a la partida 
pressupostària 341/48005 i com avançament de l’import de subvenció total que 
ha sol·licitat per al 2017. 
 

2- Notificar aquest acord a la UE Aldeana i al servei municipal d’Intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
“3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE LA RELACI Ó 2/2017 DE LES 
LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A LA TAXA PER L’ÚS O APR OFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL PER PART DE LE S EMPRESES 
SUBMINISTRADORES DE SERVEIS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vistes les declaracions realitzades per les empreses subministradores de serveis que 
operen en el nostre municipi, en el període corresponent al primer trimestre del 2017. 
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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. 2/2017 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 primer trimestre del 2017, i per un import total de 
19.079,00 €, segons la relació adjunta núm. 2/2017, que comença amb l’empresa 
AUDAX ENERGIA SA i finalitza amb VIESGO ENERGIA SL. 
 
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. 
 
“4t.- ADQUISICIÓ D’UNA MÀQUINA ESCOMBRADORA MITJANÇ ANT CENTRAL 
DE COMPRES AGREGADES DE L’ACM.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Atès que l’Ajuntament de L’Aldea es troba adherit al Sistema d’adquisició 
centralitzada del Consorci Català pel desenvolupament Local / Associació Catalana de 
Municipis (ACM). 
 
Atès que l’Ajuntament de L’Aldea ha d’adquirir una escombradora per aspiració marca 
SCHMIDT model SWINGO 200 PLUS (2m3). 
 
Atès el pressupost presentat en data 27 d’abril de 2017, reg. d’entrada 2017/967 per 
part de la mercantil Aebi Schimidt Ibérica SA per al subministrament d’una 
escombradora per aspiració marca SCHMIDT model SWINGO 200 PLUS (2m3), el 
qual ascendeix a un import de 87.798,00 €, IVA exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 163/62310 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
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Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació, a través de l’Associació Catalana de Municipis, mitjançant la 
central de compres agregades, del contracte consistent en el subministrament d’una 
escombradora per aspiració marca SCHMIDT model SWINGO 200 PLUS (2m3), el 
qual ascendeix a un import de 87.798,00 €, IVA exclòs, més 18.437,58 € corresponent 
al 21% d’IVA, a favor de Aebi Schimidt Ibérica SA, segons la proposta econòmica 
presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2017/967. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 106.235,58 euros amb càrrec 
a la partida del pressupost municipal 163/62310. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a l’Associació Catalana de Municipis i 
traslladar-lo al servei municipal d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
“5è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT DE PARC INFANTIL PER A LA PLAÇA DEL S INFANTS DE 
L’ALDEA.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vist que l’Ajuntament de L’Aldea ha d’adquirir un parc infantil per a la Plaça dels 
Infants de L’Aldea. 
 
Atès el pressupost presentat en data 28 d’abril de 2017, reg. d’entrada 2017/1000 per 
part de la mercantil LURKOI Aplicaciones Técnicas de la Madera SL per al 
subministrament d’un parc infantil a la Plaça dels Infants de L’Aldea, el qual ascendeix 
a un import de 8.811,75 €, IVA exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 171/62102 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en el subministrament d’un 
parc infantil a la Plaça dels Infants de L’Aldea, el qual ascendeix a un import de 
8.811,75 €, IVA exclòs, més 1.850,47 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de LURKOI 
Aplicaciones Técnicas de la Madera SL, segons la proposta econòmica presentada per 
l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2017/1000. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 10.662,22 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 171/62102. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
“6è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE 
MILLORA DE PAVIMENT A LA PLAÇA DELS INFANTS DE L’AL DEA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vist que l’Ajuntament de L’Aldea ha de realitzar les obres de millora del paviment a la 
Plaça dels Infants de L’Aldea. 
 
Atès el pressupost presentat en data 28 d’abril de 2017, reg. d’entrada 2017/1003 per 
part de Xavier Cugat Gilabert per a realitzar les obres de millora del paviment a la 
Plaça dels Infants de L’Aldea, el qual ascendeix a un import de 18.318,30 €, IVA 
exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 171/62102 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en realitzar obres de millora 
del paviment a la Plaça dels Infants de L’Aldea, el qual ascendeix a un import de 
18.318,30 €, IVA exclòs, més 3.846,84 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de Xavier 
Cugat Gilabert, segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. 
d’entrada núm. 2017/1003. 
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2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 22.165,14 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 171/62102. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
“7è.- PROPOSTA DE BASE.- GESTIÓ D’INGRESSOS SOBRE B AIXA D’UNS 
REBUTS I EMISSIÓ DE NOVA LIQUIDACIÓ. INTERESSAT: M.  C. J.. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2017/747 
de data 3 d’abril de 2017 on es posa de manifest que s’ha comprovat que s’ha canviat 
el titulat de l’immoble de AR de Leche (ref. Cadastral XXXXXXXXXXXXXXXXX). 
 
Atès que els rebuts de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència 
cadastral XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX han d’emetre’s a nom de M. C. J. amb 
DOI XXXXXXXXJ amb domicili al carrer Rierol de Caputxins 43500 de Tortosa. 
 
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.- Que s’emetin noves liquidacions, de la taxa d’escombraries corresponents a 
l’immoble de l’AR de Leche nom de M. C. J. amb DOI XXXXXXXXJ amb domicili al 
carrer Rierol de Caputxins  43500 de Tortosa. 
 
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i M. C. J.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
“8è.- PROPOSTA DE BASE.- GESTIÓ D’INGRESSOS SOBRE B AIXA D’UNS 
REBUTS I EMISSIÓ DE NOVA LIQUIDACIÓ. INTERESSAT: AM ARELO BUSINESS 
SL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2017/1074 
de data 8 de maig de 2017 on es posa de manifest que en relació al rebut emès per la 
taxa d’escombraries corresponent a l’immoble de la Raval de Sant Ramon X casa X hi 
ha una titularitat errònia (ref. Cadastral XXXXXXXXXXXXXXX). 
 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   7 

Atès que el rebut emès erròniament és el que porta la clau de cobrament següent: 
431841002017010002413. 
 
Atès que el rebut de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència 
cadastral XXXXXXXXXXXXXXXXX no prescrit ha d’emetre’s a nom de Catalunya 
Banc SA amb DOI A65587198 i domicili a la Pl. Antonio Maura 6 08003 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 següent: 
431841002017010002413. 
 
2.- Que s’emeti nova liquidació, de la taxa d’escombraries corresponent a l’immoble 
situat a la Raval Sant Ramon X casa X a nom de Catalunya Banc SA amb DOI 
A65587198 i domicili a la Pl. Antonio Maura 6 08003 Barcelona. 
 
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a 
Catalunya Banc SL.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A C OMUNICACIÓ 
PRÈVIA. EXP. 136/2017. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 24 d’abril de 2017 on comunica 
les obres consistents en reparació de l’enrajolat del bany al C/Doctor Fleming, X 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 15/05/2017, 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. 
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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. O. C. V. on comunica les obres consistents en reparació de 
l’enrajolat del bany al C/Doctor Fleming, X 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 d'obres excloses de llicència consistents en la 
reparació de l’enrajolat del bany . 

Expedient:   2017/136    
Sol·licitant:    O. C. V. 
R.G.E.:   2017/932 
Emplaçament:   Carrer Doctor Fleming, X 
 

 
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 27 d’abril de 2017 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 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 C/ Doctor Fleming, X consistents en la reparació de l’enrajolat del 
bany, 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. 
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• 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 200,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

200,00 x 3,60 % 7,20 € 

TOTAL  7,20 € 
 

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. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, 
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.  
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost 
sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 7,20€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

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

200,00 x 3,60 % 7,20 € 

TOTAL  7,20 € 
 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
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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 20:15 hores d el dia 16 de maig de 2017, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 1 0 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
Daniel Andreu i Falcó     Joan Rallo Ventura  


