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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 19/20. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 1 
D’OCTUBRE DE 2020. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  1 d’octubre de 2020 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 1 d’octubre de 2020, 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. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo Ventura 
 
No assisteix 
Sra. Irene Negre i Estorach, l’alcalde excusa la seva absència. 
 
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 CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 17 DE 
SETEMBRE DE 2020. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular 
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de setembre de 
2020 que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada 
per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme  
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA P RÒRROGA DE 
LLICÈNCIA D’OBRES. INTERESSAT: P. F. E. (NÚM. EXP.:  2020/539) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Atès que en data 8 de juliol de 2016, es va notificar al Sr. P. F. E. i la Sra. A. V. V., com 
a titulars de la mateixa, l’atorgament de la llicència d’obres mitjançant acord de la Junta 
de Govern Local de la Corporació (Núm. Exp.: 5/2016). 
 
Vist que en el seu paràgraf tercer de la llicència, s’establia els terminis d’ 1 any per a 
començar les obres i de 3 anys per a acabar-les. Havent transcorregut aquest termini, 
no hi consta a l’ expedient que l’Ajuntament hagi declarat d’ ofici la caducitat de la 
llicència, prèvia audiència de la persona interessada. 
 
En data 10 de juny de 2020, amb registre general d’entrada 2020/1922, el Sr. P. F. E., 
va sol·licitar pròrroga de la llicència d’obres esmentada. 
 
En data 29 de juny de 2020, amb registre general de sortida 2020/1485, els serveis 
tècnics de l’Ajuntament de l’Aldea realitza un requeriment de documentació a l’interessat 
per tal que acrediti la documentació necessària per tal de concedir la pròrroga de la 
llicència sol·licitada. 
 
En data 22 de juliol de 2020, amb registre general d’entrada 2020/2528, el Sr. P. F. E. 
aporta documentació a l’expedient. 
 
Vist que en data 1 de setembre de 2020, amb registre general de sortida núm. 
2020/1959, es fa un segon requeriment de documentació. 
 
Atès que en dates 14 i 25 de setembre de 2020, amb registres generals d’entrada 
2020/3079 i 2020/3199, respectivament, el Sr. P. F. E. fa una segona aportació de 
documentació, a la vista de la quan en data 28 de setembre de 2020, l’Arquitecte 
Municipal, emet informe favorable al respecte. 
 
Vist l’informe del Secretari Accidental en relació a la legislació aplicable, informant 
favorablement sobre el compliment dels requisits necessaris per a l’atorgament de la 
pròrroga de la llicència d’obres en base a l’esmentat informe tècnic. 
 
Vista la Disposició transitòria segona de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació 
del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
estableix la possibilitat de pròrroga de les llicències atorgades d’acord amb la normativa 
tècnica anterior en matèria d’edificació i d’habitatge. 
 
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. 216/2019, de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
PRIMER. Concedir la pròrroga de la llicència d’obres relativa a l’expedient 2016/5, a 
nom del Sr. P. F. E. i la Sra. A. V. V. 
 
SEGON. Informar-los que, d’acord la Disposició transitòria segona de la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, estableix la possibilitat de pròrroga de les llicències 
atorgades d’acord amb la normativa tècnica anterior en matèria d’edificació i d’habitatge, 
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el termini màxim de pròrroga de les llicències d'obres a les quals fa referència l'apartat 
1 és el 31 de desembre de 2022 . 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.2.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE EL DESISTIMENT D'UNA  SOL·LICITUD DE 
LLICÈNCIA D’OBRES I ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE FIA NÇA DE RESIDUS. 
INTERESSAT: P. D. P. (NÚM. EXP.: 2020/714) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 12 d’agost de 2020, amb Registre General d’Entrada 2020/2744, el Sr. P. D. P. 
sol·licita llicència d’obres per a la realització de diferents actuacions a la finca ubicada a 
la Raval de Sant Josep, bústia XX (Ref. Cadastral: XXX9701BF9192G000XXX). En la 
mateixa petició sol·licita la devolució de la fiança per gestió de residus relativa a 
l’expedient 2016/127 per la no realització de les obres. 
 
En data 21 d’agost de 2020, amb Registre General de Sortida 2020/1936, se li requereix 
un seguit de documentació en relació a la sol·licitud de llicència d’obres. 
 
En data 1 de setembre de 2020, mitjançant registre d’entrada 2020/2913, l’interessat 
presenta el desistiment a la sol·licitud de la llicència d’obres a realitzar a la Raval de 
Sant Josep, bústia XX d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics tant sobre el desistiment de la sol·licitud de 
la llicència d’obres com sobre la devolució de la fiança per gestió de residus. 
 
Vist l’informe de la secretaria intervenció sobre la devolució de la fiança per la gestió de 
residus. 
 
Atès els articles 94 i 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. I d'altra banda, l'article 84 de la mateixa Llei 
39/2015, d'1 d'octubre el qual estableix que el desistiment és una de les causes que 
posen fi al procediment. 
 
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. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
Per tot això, a la Junta de Govern Local, es proposa l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.  Declarar el desistiment de la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. 
P. D. P. 
 
Segon.  Procedir a la devolució de la fiança per la gestió de residus de l’expedient 
2016/127, comptabilitzada el 8 de febrer de 2017, amb document comptable NPC núm. 
2017000651, per un import de 150,00 €. 
 
Tercer. Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l'arxiu de les actuacions. 
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Quart.  Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix als serveis 
municipals pertinents, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: O. C. V. (NÚM. EXP. 2020/684) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que el Sr. O. C. V., en data 7 d’agost de 2020, amb Registre General d’Entrada 
2020/2716, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en el canvi de les 
canalitzacions de sanejament i la reparació d’humitats en parets a l’immoble situat al 
carrer Dr. Fleming, XX de l’Aldea (Ref. Cad.: XXXX407BF9183B000XXX). 
 
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 28 de setembre de 
2020, 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. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
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., consistents en el canvi de les canalitzacions de sanejament 
i la reparació d’humitats en parets a l’immoble situat al carrer Dr. Fleming, XX de l’Aldea 
(Ref. Cad.: XXXX407BF9183B000XXX) i comunicar que per part dels serveis tècnics 
municipals s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS  

                             
 
Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en el canvi de les 

canalitzacions de sanejament i la reparació d’humitats en parets. 
Expedient:  2020/684    
Sol·licitant:   O. C. V. 
R.G.E.: 2020/2716 
Emplaçament:  C/ Dr. Fleming, XX 
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Damià Encontrado Sol, arquitecte municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 11 d’agost de 2020 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, Zona Extensiva Clau 2A  . 
 

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 
duen a terme al carrer Dr. Fleming, XX i consistents en el canvi de les canalitzacions de 
sanejament i reparar humitats en parets, 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 700,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 700,00 x 3,60 % 25,20 € 

TOTAL  25,20 € 
 
4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 
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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. 
 
Damià Encontrado Sol 
Arquitecte Municipal” 
 
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 25,20 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 700,00 x 3,60 % 25,20 € 

TOTAL  25,20 € 
 
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 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSADA: C. G. C. (NÚM. EXP. 2020/723) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que la Sra. C. G. C., en data 17 d’agost de 2020, amb Registre General d’Entrada 
2020/2808, ha presentat comunicació prèvia de les obres consistents en l’arranjament i 
pintura de la façana de l’immoble situat a la Raval de Clara, X de l’Aldea (Ref. Cad.: 
XXXX809BF9193H000XXX). 
 
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes 
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
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Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 29 de setembre de 
2020, 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. 216/2019, de data 18 de juny. 
 
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. C. G. C., consistents en l’arranjament i pintura de la façana de 
l’immoble ubicat a la Raval de Clara, X de l’Aldea (Ref. Cad.: 
XXXX809BF9193H000XXX) i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals 
s'ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
 
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS  

                             
 

Assumpte:  Comunicació prèvia de les obres consistents en arranjament de façana 
i pintar 

Expedient:  2020/723    
Sol·licitant:   C. G. C. 
R.G.E.: 2020/2808 
Emplaçament:  Raval de Clara, X 
 

 
Damià Encontrado Sol, arquitecte municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 7 de setembre  de 2020 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, Zona Extensiva Clau 2A  . 
 

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
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Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
duen a terme al Raval de Clara, X i consistents en arranjament de façana i pintar, 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 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 . 

 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
 
Damià Encontrado Sol 
Arquitecte Municipal” 
 
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: 
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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. 
 
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 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE SUBVENC IÓ A COCERME 
XXI S.L PER TAL D’AFRONTAR LES DESPESES NECESSÀRIES  PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE MESURES DE PROTECCIÓ SANITÀRIA A CAU SA DE LA COVID-
19. EXP. 2020/826. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària celebrada en data 19 de desembre 
de 2019, va aprovar inicialment les bases que regulen les subvencions municipals per 
als petits comerços, reformes i nova creació, any 2020. 
 
En data 18 de juny de 2020, el Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària,  ha 
aprovat inicialment la modificació de les bases esmentades en el primer paràgraf, havent 
vist els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, arran de la pandèmia de la COVID-19, en quant a les despeses que han 
d’afrontar els establiments del municipi consistents en la realització de les despeses 
necessàries per a la implantació als establiments del municipi de mesures de protecció 
sanitària. 
 
S’ha sotmès a informació pública, durant el termini reglamentari, la modificació de les 
bases aprovades pel Ple en sessió ordinària celebrada en data 18 de juny de 2020, 
quedant aprovades definitivament al no haver-se presentat al·legacions. 
 
En data 15 de setembre de 2020, RGE número 2020/3095, exp. número 2020/826, J. 
LL. M. B., en representació de COCERME XXI S.L, ha presentat sol·licitud de subvenció 
aportant les factures i els justificants de pagament de les mateixes, per un import total 
de 1.047,51 €. 
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 22 de setembre de 2020, informant favorablement la 
petició presentada per J. LL. M. B., en representació de COCERME XXI S.L, amb RGE 
núm. 2020/3095. 
 
Atès que existeix crèdit suficient disponible a l’aplicació pressupostària 431/48011. 
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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 COCERME XXI S.L una subvenció d’un import de 100,00 € per tal 
d’afrontar les despeses necessàries per a la implantació de mesures de protecció 
sanitària a causa de la pandèmia de la COVID-19 
 
2.- Notificar aquest acord a la part interessada i a l’àrea d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE SUBVENC IÓ A SARA 
MARIA CAUBET BERTOMEU PER TAL D’AFRONTAR LES DESPES ES 
NECESSÀRIES PER A LA IMPLANTACIÓ DE MESURES DE PROT ECCIÓ 
SANITÀRIA A CAUSA DE LA COVID-19. EXP. 2020/844. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària celebrada en data 19 de desembre 
de 2019, va aprovar inicialment les bases que regulen les subvencions municipals per 
als petits comerços, reformes i nova creació, any 2020. 
 
En data 18 de juny de 2020, el Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària,  ha 
aprovat inicialment la modificació de les bases esmentades en el primer paràgraf, havent 
vist els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, arran de la pandèmia de la COVID-19, en quant a les despeses que han 
d’afrontar els establiments del municipi consistents en la realització de les despeses 
necessàries per a la implantació als establiments del municipi de mesures de protecció 
sanitària. 
 
S’ha sotmès a informació pública, durant el termini reglamentari, la modificació de les 
bases aprovades pel Ple en sessió ordinària celebrada en data 18 de juny de 2020, 
quedant aprovades definitivament al no haver-se presentat al.legacions. 
 
En data 21 de setembre de 2020, RGE número 2020/3142, exp. número 2020/844, Sara 
María Caubet Bertomeu ha presentat sol.licitud de subvenció aportant les factures i els 
justificants de pagament de les mateixes, per un import total de 1.059,53 €. 
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 22 de setembre de 2020, informant favorablement la 
petició presentada per Sara María Caubet Bertomeu, amb RGE núm. 2020/3142. 
 
Atès que existeix crèdit suficient disponible a l’aplicació pressupostària 431/48011. 
 
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 SARA MARÍA CAUBET BERTOMEU una subvenció d’un import de 
100,00 € per tal d’afrontar les despeses necessàries per a la implantació de mesures de 
protecció sanitària a causa de la pandèmia de la COVID-19 
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2.- Notificar aquest acord a la part interessada i a l’àrea d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LES BASES I  CONVOCATÒRIA 
PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LAB ORAL 
TEMPORAL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU - ÀREA INTERVENCI Ó. NÚM. EXP.: 
2020/859. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Per Provisió de l’Alcaldia de data 23 de setembre de 2020 es va constituir una Borsa 
de treball d’Auxiliar Administratiu – Àrea d’Intervenció, personal laboral temporal, grup 
professional C2. 
 
Aquesta mateixa Provisió de l’Alcaldia va iniciar l’expedient per seleccionar les persones 
que han de formar part d’aquesta Borsa de treball. 
 
Per part d’Intervenció s’ha emès informe favorable en relació amb l’existència de crèdit 
adequat i suficient i amb el compliment de la normativa pressupostària general de 
caràcter bàsic a efectes de la massa salarial del personal laboral. 
 
Des de secretaria s'ha emès, en data 25 de setembre de 2020, l’informe corresponent i 
s’han confeccionat les bases que han de regir la convocatòria. 
 
Fonaments de dret 
 
L’art. 21 LRBRL estableix que és competència de l’alcaldia aprovar les bases de les 
proves per la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i 
distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
núm. 2019/216, de data 18 de juny de 2019. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
1r. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per constituir una Borsa de treball 
de personal laboral temporal, d’Auxiliar Administratiu – Àrea Intervenció, grup C2, 
equivalent al Grup professional C2 de personal funcionari, per cobrir temporalment les 
vacants de personal d'aquest grup professional, que tindrà assignades les retribucions 
bàsiques i complementàries segons el grup de classificació. 
 
2n. Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 931/13000 del 
pressupost vigent. 
 
3r. Convocar les proves selectives corresponents al procés per constituir la referida 
Borsa de treball de personal d'aquest grup professional, laboral temporal. 
 
4t. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en la seu electrònica de 
l’Ajuntament i al Portal de Transparència.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ D'U N CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA I EL SE RVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚN CIA I SANCIÓ 
PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBA NES. NÚM. EXP.: 
2020/855. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L’Ajuntament de L’Aldea i el Servei Català de Trànsit van subscriure en el seu moment un 
conveni de col·laboració per a l’assumpció de la facultat de denúncia i sanció per 
infraccions a normes de circulació en vies urbanes, conveni que resta vigent en l’actualitat. 
 
En data 2 d’octubre de 2015 es va publicar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, l’article 49.h) de la qual estableix les regles següents quant al termini de 
vigència dels convenis: 
 
- Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quatre anys, 
llevat que normativament es prevegi un termini superior. 
- En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior (4 
anys), els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període 
de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. 
 
Igualment, i de conformitat amb l’apartat 1 de la disposició addicional vuitena de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, esmentada, relatiu a l’adaptació dels convenis vigents, els convenis 
que el 2 d’octubre de 2016 no tinguin determinat un termini de vigència o, si existeix, tinguin 
establerta una pròrroga tàcita per un temps indefinit, el seu termini de vigència serà de 
quatre anys. 
 
Atès que en compliment de l’esmentada normativa, el conveni subscrit entre l’Ajuntament 
L’Aldea i el Servei Català de Trànsit esmentat al paràgraf primer restarà automàticament 
extingit el proper dia 2 d’octubre de 2020. 
 
Vista la voluntat de l’Ajuntament de L’Aldea de continuar amb la col·laboració endegada 
en el seu moment en matèria de denúncia i infracció d’infraccions de trànsit. 
 
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. 2019/216 de 18 de juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’ACORD següent: 
 
1r.- Aprovar el text del conveni a signar entre l’Ajuntament de L’Aldea i el Servei Català de 
Trànsit sobre l'assumpció de les facultats de denuncia i sanció per infraccions a normes de 
circulació en vies urbanes, en les termes que consta a l’expedient. 
 
2n.- Facultar a l’Alcalde, Sr. Xavier Royo i Franch, per a la signatura de dit conveni. 
 
3r.- Donar trasllat d’aquest acord al Servei Català de Trànsit per al seu coneixement i 
efectes adients. 
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4t.- Publicar el present conveni al porta de la transparència de la pàgina web 
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DESISTIMENT D’UNA PE TICIÓ EFECTUADA 
EN DATA 3 DE SETEMBRE DE 2020 (EXP. 2020/778). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
Vista la sol·licitud de data 3 de setembre de 2020, amb registre general d’entrada núm. 
2020/2935, presentada per la Sra. C. P. D., en representació de la mercantil Assessoria 
i Assegurances Carles, S.L., en què sol·licitava certificat d’empadronament per a una 
tercera persona. 
 
Atès que en data 7 de setembre de 2020 registre general de sortida núm. 2020/2017 es 
va requerir que, en el termini de deu dies hàbils presentés una sèrie de documentació 
amb la finalitat d’acreditar la representació de la tercera persona, així com la 
documentació de l’immoble on s’havia de donar-la d’alta, amb l’advertència què si no 
presentava en el termini assenyalat es consideraria desistida de la seva petició. 
 
Atès els articles 94 i 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. I d’altra banda, l’article 84 de la mateixa Llei 
39/2015, d’1 d’octubre el qual estableix que el desistiment és una de les causes que 
posen fi al procediment.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan en base al Decret 2019/216 de data 
18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Declarar el desistiment del procediment iniciat per la Sra. C. P. D. mitjançant 
sol·licitud de data 3 de setembre de 2020  registre general d’entrada núm. 2020/2935, 
que sol·licitava certificat d’empadronament. 
 
Segon.  Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions de 
l’expedient 2020/778. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a l’interessat.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE SUBVENC IONS EN RÈGIM 
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A DIVERSES ENTITATS O A SSOCIACIONS 
MUNICIPALS SENSE ÀNIM DE LUCRE, ANY 2020 (NÚM. EXP.  2020/80). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“En el BOP de Tarragona de data 5 de març de 2018 es van publicar les bases per a 
l’atorgament de subvencions dirigides a l’impuls de projectes i activitats d’interès públic 
i/o d’utilitat social municipal. 
 
En data 6 de febrer de 2020 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. 
 
En data 3 de març de 2020 es publica al BOPT i al taulell d’anuncis municipal la 
convocatòria d’ajuts a l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i/o utilitat social 
municipal, publicada a la Base de Dades Nacional de Subvencions amb número 
d’identificació 497449. 
 
El termini per a la presentació de les sol.licituds inicialment previst era de 30 dies hàbils 
a comptar des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOPT i al taulell 
d’anuncis municipal. 
 
Tenint en compte la suspensió dels terminis provocada per l’aprovació del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i les seves pròrrogues, el termini per a la 
presentació de les sol.licituds va finalitzar el dia 7 de juliol de 2020. 
 
Les entitats que han presentat sol·licitud de subvenció per activitats que han realitzat o 
han de realitzar durant el 2020 són les següents: 
 
1. AMPA INSTITUT DE CAMARLES 

− R.G.E.: 2020/873 
− Regidoria: Acció Educativa 
− Concepte:  

 Celebració del festival de final de curs 2019/2020 
 Entrega d’orles 
 Reconeixement a alumnes i professors 

− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  2.500,00 € 
 Lloguer d’equip de so i informàtic 
 Fotografies de les orles 
 Adquisició de birrets 

 

IMPORT SOL·LICITAT 1.000,00 € 
 
2. AMPA 21 D’ABRIL 

− R.G.E.: 2020/1114 
− Regidoria:  

 Acció Educativa 
 Festes 

− Concepte:  
 Activitat de plàstica 
 Activitats de Festes Majors 

− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  2.800,00 € 
 Activitat de plàstica: 2.000,00 € 
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 Activitats extraescolars: 300,00 € 
 Activitats de Festes Majors: 500,00 € 

 

IMPORT SOL·LICITAT 2.800,00 € 
 
3. PENYA CALAIXÓ 

− R.G.E.: 2020/1157 
− Regidoria: Festes 
− Concepte:  

 Trobada de penyes durant les Festes Majors 
− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  1.900,00 € 

 

IMPORT SOL·LICITAT 1.900,00 € 
 
4. ASSOCIACIÓ THE COUNTRY SHERIFFES 

− R.G.E.: 2020/1735 
− Regidoria: Acció Cultural 
− Concepte:  

 Carnaval 
 Festes mensuals 
 Festival de Nadal 
 Festa de final de curs 

− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  3.300,00 € 
 Despeses carrossa: 1.500,00 € 
 Despeses Festes: 1.000,00 € 
 Reparació de material elèctric: 500,00 € 
 Altres despeses: 300,00 € 

 

IMPORT SOL·LICITAT 300,00 € 
 
5. ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BITLLES GARBALLO 

− R.G.E.: 2020/1784 
− Regidoria: Acció Esportiva 
− Concepte:  

 Creació d’equip infantil amb l’objectiu de tenir representació a les 
categories de la Federació Catalana de Bitlles 

 Consolidació de l’esport al municipi 
− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  800,00 € 

 Drets de club: 50,00 € 
 Inscripció a la lliga: 45,00 € 
 Llicències: 130,00 € 
 Equipament: 200,00 € 
 Material de joc: 375,00 € 
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IMPORT SOL·LICITAT 800,00 € 
 
6. ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE CARRETERS DE CATALUNYA 

− R.G.E.: 2020/1825 
− Regidoria: Festes 
− Concepte:  

 Activitat de tir i arrossegament de cavalls durant les Festes Majors 
− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  2.640,00 € 

 Participació de 20 cavalls: 2.000,00 € 
 Jutges de pista i taula: 200,00 € 
 Esmorzar i dinar participants: 440,00 € 

 

IMPORT SOL·LICITAT 2.640,00 € 
 
7. ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VETERANS ALDEANA 

− R.G.E.: 2020/1920 
− Regidoria: Acció Esportiva 
− Concepte:  

 Foment  de l’esport en persones adultes 
 Participació a la lliga de futbol comarcal de veterans de les Terres de 

l’Ebre. 
− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  5.100,00 € 

 Arbitratges: 1.275,00 € 
 Llicències: 2.250,00 € 
 Material esportiu: 1.575,00 € 

 

IMPORT SOL·LICITAT 1.500,00 € 
 
8. ASSOCIACIÓ L’ALDEA COMERCIAL 

− R.G.E.: 2020/2271 
− Regidoria: Acció Comercial  
− Concepte:  

 Pla de dinamització comercial, inclou: 
o Creació de pàgina web 
o Realització d’activitats per la campanya nadalenca 
o Shopping night 
o Bingo 
o Publicacions a xarxes socials 

− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  9.800,00 € 
 Serveis de professionals independents: 8.800,00 € 
 Altres serveis: 1.000,00 € 

 

IMPORT SOL·LICITAT 8.000,00 € 
 
9. SOCIETAT DE CAÇADORS “LA UNIÓ” 
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− R.G.E.: 2020/2277 
− Regidoria: Acció Esportiva  
− Concepte:  

 Adquisició de perdius per a tirades 
 Assegurança del coto de caça 

− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  8.623,00 € 
 Perdius: 2.373,00 € 
 Assegurança del coto de caça: 5.500,00 € 
 Assessoria: 750,00 € 

 
IMPORT SOL·LICITAT 2.000,00 € 

 
10. ASSOCIACIÓ DE DONES DE L’ALDEA 

− R.G.E.: 2020/2299 
− Regidoria: Foment a les persones 
− Concepte:  

 Realització d’activitats, jornades i tallers d’aprenentatge amb l’objectiu 
de: 
o Evitar l’aïllament social d’algunes dones que romanen a casa. 
o Promoure activitats destinades a mantenir una bona salut física i 

mental. 
o Fomentar la igualtat entre gèneres mitjançant activitats, jornades i 

tallers per la igualtat. 
o Potenciar la cohesió entre dones de diferents edats i cultures 
o Oferir un espai per desenvolupar activitats familiars. 
o Conservar activitats tradicionals del territori. 

− Despeses previstes per al desenvolupament dels acte s:  2.000,00 € 
 Material activitats 
 Obsequis jornades 
 Assegurança 
 Neteja local 
 Altres 

 

IMPORT SOL·LICITAT 2.000,00 € 
 
 
En data 16 de setembre de 2020, el Secretari Accidental de la Corporació, en virtut de 
l’art. 8 de l’Ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions 
dirigides a l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i/o d’utilitat social municipal, 
emet informe en que es conclou que totes les entitats que han presentat la sol·licitud de 
subvenció per a l’any 2020 han aportat davant l’Ajuntament els documents acreditatius 
de la despesa derivada de la realització d’activitats per a les quals se’ls atorgà la 
subvenció l’any 2019, en el cas d’haver-la sol·licitat, i, per tant, podran ser beneficiàries 
de la mateixa a l’anualitat 2020. 
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En data 16 de setembre de 2020, es constitueix la Comissió d’Avaluació, que procedeix 
a la revisió i avaluació de la documentació necessària. 
 
Tenint en compte la normativa d’àmbit estatal i autonòmica sobre la declaració de l’estat 
d’alarma per la crisi sanitària de la COVID-19, la relativa a la transició cap a una nova 
normalitat i el conjunt de mesures de gestió de la crisi sanitària de la COVID-19, no ha 
estat possible la celebració d’actes que impliquin la concentració multitudinària de 
persones, amb la finalitat d’evitar contagis i propagació del virus. 
 
Tenint en compte que, en virtut d’aquesta mateixa legislació, s’han paralitzat les 
activitats lectives i educatives des del 14 de març de 2020 i fins al setembre del 2020. 
 
Atès que, fruit de l’acord amb totes les entitats i col·laboradors dels actes festius 
municipals, es va decidir conjuntament, i fins que la situació sanitària no recuperi la plena 
normalitat, suspendre la totalitat dels actes festius municipals, incloent les Festes del 
barri de l’Hostal, Festes Majors i Festes del barri de l’Estació. 
 
Per tot això, la Comissió d’Avaluació proposa la CONCESSIÓ dels següents ajuts: 
 
ENTITAT IMPORT CONCEDIT 

AMPA INSTITUT CAMARLES 1.000,00 € 

AMPA 21 D’ABRIL 2.800,00 € 

PENYA CALAIXÓ 1.900,00 € 

ASSOCIACIÓ THE COUNTRY SHERIFFES 300,00 € 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BITLLES GARBALLO 800,00 € 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARRETERS DE 
CATALUNYA 2.000,00 € 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VETERANS ALDEANA 1.500,00 € 

ASSOCIACIÓ L’ALDEA COMERCIAL 8.000,00 € 

SOCIETAT DE CAÇADORS “LA UNIÓ” 2.000,00 € 

ASSOCIACIÓ DE DONES DE L’ALDEA 2.000,00 € 

 
La concessió de la totalitat d’aquests ajuts resta CONDICIONAT a la justificació de les 
següents despeses, tenint en compte que només s’atorgarà la quantitat justificada: 
 
− AMPA INSTITUT CAMARLES 
Justificació de la realització dels actes d’entrega de diplomes, orles i reconeixement a 
alumnes i professors de manera alternativa als actes presencials. 
Justificació de la despesa derivada de la confecció d’orles. 
 
− AMPA 21 D’ABRIL 
Justificació que les activitats de plàstica i extraescolars s’han dut a terme durant tot el 
curs o que les despeses que es deriven d’aquesta activitat s’han realitzat en la seva 
totalitat. 
 
− PENYA CALAIXÓ 
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Justificació de les despeses derivades de la preparació de l’acte o celebració d’actes 
alternatius, així com adquisició de materials per a actes taurins. 
 
− ASSOCIACIÓ THE COUNTRY SHERIFFES 
Justificació de les despeses relatives als actes celebrats, així com els referents a la 
preparació dels actes que no s’han pogut dur a terme. Justificar també, si s’escau, la 
celebració d’actes alternatius o altres actuacions a realitzar durant la resta de l’any. 
 
− ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BITLLES GARBALLO 
Justificació de la no paralització de la lliga, així com haver realitzat les despeses en la 
seva totalitat, sense haver rebut una bonificació o reducció de les mateixes. 
 
− ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARRETERS DE CATALUNYA 
Justificació de les despeses derivades de la preparació de l’acte o celebració d’actes 
alternatius. 
 
− ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VETERANS ALDEANA 
Justificació de la no paralització de la lliga, així com haver realitzat les despeses en la 
seva totalitat, sense haver rebut una bonificació o reducció de les mateixes. 
 
− ASSOCIACIÓ L’ALDEA COMERCIAL 
Justificació de la realització dels actes realitzats, així com dels serveis prestats per 
tercers. 
 
− SOCIETAT DE CAÇADORS “LA UNIÓ” 
Justificant de la contractació de l’assegurança i de l’adquisició de perdius, així com dels 
actes de tirada realitzats. 
 
− ASSOCIACIÓ DE DONES DE L’ALDEA 
Justificant de la realització d’activitats, jornades i tallers d’aprenentatge, així com de les 
despeses de material per a les activitats, obsequis de les jornades que s’hagin pogut 
celebrar, contracte d’assegurança, neteja del local i altres. 
 
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) 
 
Atès que existeix crèdit suficient disponible a les aplicacions pressupostàries següents 
per ajuts a entitats i associacions municipals: 
 
-Regidoria de Festes: 338/48007 
-Regidoria de Benestar: 231/48004 
-Regidoria d’Esports: 341/48002 
-Regidoria de Cultura: 334/48005 
-Regidoria d’Educació: 323/48003 
-Regidoria de Comerç: 431/48006 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,  
en virtut de l’article 10 de l’Ordenança reguladora de les Bases per a l’atorgament de 
subvencions a entitats, associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el previst en l’article 240 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:  
 
1.- Concedir a les entitats que tot seguit es detallen, una subvenció municipal per portar 
a terme la programació d’activitats corresponent a l’any 2020, al següent detall: 
 
ENTITAT IMPORT CONCEDIT 

AMPA INSTITUT CAMARLES 1.000,00 € 

AMPA 21 D’ABRIL 2.800,00 € 

PENYA CALAIXÓ 1.900,00 € 

ASSOCIACIÓ THE COUNTRY SHERIFFES 300,00 € 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BITLLES GARBALLO 800,00 € 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARRETERS DE 
CATALUNYA 2.000,00 € 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VETERANS ALDEANA 1.500,00 € 

ASSOCIACIÓ L’ALDEA COMERCIAL 8.000,00 € 

SOCIETAT DE CAÇADORS “LA UNIÓ” 2.000,00 € 

ASSOCIACIÓ DE DONES DE L’ALDEA 2.000,00 € 

 
2.- Per percebre el pagament de la subvenció atorgada és necessari que l’entitat 
beneficiària 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 la subvenció concedida podrà 
realitzar-se fins el 30 de desembre de 2020. 
 
3.- Documentació de justificació: 
 
Només s’acceptaran com a documents justificatius de les despeses els originals de les 
factures (o còpies confrontades), amb els requisits legals que estableix la normativa 
vigent i els documents acreditatius que s’ha efectuat la despesa. 
 
Caldrà adjuntar a les esmentades factures una relació ordenada i numerada d’aquestes. 
 
Juntament amb els justificants de les despeses es lliurarà un informe o memòria de com 
s’ha desenvolupat el projecte/activitat subvencionada, signat pel representat legal del 
destinatari i que haurà de contenir: 
 
-Explicació de l’execució del projecte/activitat 
-Objectius assolits 
-Avaluació general 
-Justificació de la despesa: factures i documents acreditatius del pagament 
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-Còpia dels diferents formats de totes les edicions impreses i/o enllaç a les edicions 
digitals on ha de constar la col·laboració de l’Ajuntament de l’Aldea, amb el corresponent 
logotip normalitzat i/o altres elements que acreditin la col·laboració, si s’escau. 
 
L’import a justificar serà del 100 % de l’import que s’hagi atorgat com a subvenció. 
 
Atès que cal presentar documents justificatius originals, tota la documentació ha de ser 
presentada al Registre General de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
4.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics i/o privats, però l’entitat beneficiària haurà de comunicar 
a l’Ajuntament la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 
hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
5.- 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. 
 
6.- Notificar aquest acord als interessats i a l’àrea d’intervenció.” 

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ 6/2020 
DE LIQUIDACIONS DE L’IIVTNU. (EXP. 2020/789). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la relació núm. 6/2020 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 146 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
9838301BF9193H0002FX-2020-2065 transmetent J. M. I., import de 177,27€ i es tanca 
amb la clau 43-184-352-6016802BF9161N0018QB-2018-2210 transmetent Martinsa 
Fadesa SA, import de 201,00€ i amb un import total les 146 plusvàlues de 33.867,41€. 
 
Atès els articles 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. 
 
Vist l’informe jurídic dels serveis jurídics de la Diputació de Tarragona – Base Gestió 
d’Ingressos de data 16 de juliol de 2018, que transcrit literalment diu: 
 
“Sol·licitat per l’ajuntament informe sobre la possibilitat de liquidar l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per la transmissió d’un 
immoble ubicat en el municipi hem d’indicar: 
 
ANTECEDENTS DE FET: 
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- La sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, determinava 
la inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (en endavant TRLRHL), però sols en els supòsits en que no s’hagi produït un 
increment de valor. 
- La pròpia sentència determina que no és funció del propi Tribunal 
Constitucional determinar en quins supòsits s’ha produït el increment de valor, i que, 
en aquest sentit, correspon al legislador estatal determinar en quins supòsits es 
produeix la infracció de l’article 31 de la Constitució espanyola, i, per tant, no són 
supòsit sotmesos a tributació per l’impost. 
- Aquesta sentència del Tribunal Constitucional havia generat una tendència 
maximalista en la interpretació de la mateixa per part dels Jutjats Contenciosos 
administratius i per part del Tribunals Superiors de Justícia de l’Estat Espanyol, entre 
ells el de Catalunya, que determinaven que com els esmentats articles havien estat 
exclosos del sistema tributari local, els ajuntaments no podien liquidar l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en cap supòsit. 
- Davant aquesta situació d’indefinició, i a l’espera de la modificació legal del 
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, molts ajuntaments no 
liquidaven l’impost, a fi d’evitar situacions de fermesa de les resolucions 
administratives i judicials i poder incórrer en situacions de perjudici econòmic a les 
hisendes públiques. 
- La sentència del Tribunal Constitucional també va provocar que els 
contribuents que havien satisfet l’import de les liquidacions amb anterioritat a la 
sentència sol·licitessin la devolució dels imports satisfets. 
- En data 9 de juliol de 2018 el Tribunal Suprem, en la sentència 1163/2018, 
ha dictat la interpretació en interès de llei que determina els criteris que han de seguir 
els ens locals per poder liquidar l’esmentat tribut. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
- En la determinació de les situacions en que procedeix la devolució 
d’ingressos indeguts, el procediment administratiu aplicable per la Llei 39/2015, d’ 1 
d’octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques 
determina que els actes administratius adquireixen fermesa transcorregut el termini 
d’un mes des de que van ser dictats. En aquest sentit, els ajuntaments que havien 
optat per la modalitat de liquidació tributària, si la petició de devolució d’ingressos es 
formula amb posterioritat a aquest termini s’havia de procedir a declarar la inadmissió 
de la petició, atès la seva extemporaneïtat. 
- Per altra part, els ajuntaments que havien optat per la modalitat 
d’autoliquidació, l’article 120 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària determina la possibilitat que els subjectes passius puguin presentar una 
rectificació de l’esmentada autoliquidació en el termini de prescripció, contemplat en 
l’article 66 de la Llei General Tributària, és a dir, en quatre anys. Per tant, en aquests 
casos les peticions de devolució d’ingressos indeguts podran ser susceptibles de 
revisió d’acord amb l’establert en la sentència del Tribunal Suprem núm. 1163/2018 
de 9 de juliol. 
- La Sentència del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018 determina diferents 
aspectes claus, en tant no es modifiqui l’establert en el TRLRHL. En primer lloc 
determina que la interpretació de la sentència del Tribunal Constitucional, efectuada 
pels Jutjats contenciosos administratius i pels respectius Tribunals Superiors de 
Justícia, en la majoria de supòsits, ha estat errònia, ja que aquella sentència només 
exclou de tributació els supòsits que no es produeix el fet imposable d’increment de 
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valor dels terrenys, però sí deixa sotmesa a tributació quan existeix aquest 
increment. Per tant, els ajuntaments poden liquidar l’impost i, posteriorment, serà 
l’obligat tributari qui haurà d’acreditar la manca de l’esmentat increment de valor. 
- A més, determina aquesta sentència que, d’acord amb els principis establerts 
en els articles 105 i successius de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
tributària, la càrrega de la inexistència d’aquest increment de valor s’ha de provar per 
part del subjecte passiu afectat, de forma que aquest podrà aportar les corresponent 
proves que determinin la inexistència d’increment de valor. 
- El TS determina que aquesta prova podrà ser contrarestada pels ens locals, 
els quals podran acreditar que, efectivament, hagi existit aquest increment de valor. 
La discrepància entre totes dues valoracions es resoldrà en l’àmbit administratiu i, 
posteriorment, per la via contenciosa administrativa. 
- El TS determina que els mitjans de prova podran ser i) l’escriptura pública, 
acreditant el preu de compra i el de transmissió de l’immoble; ii) una taxació pericial 
que acrediti quin preu tenia l’immoble en el moment de l’adquisició i en el moment 
de la transmissió; iii) qualsevol altre mitjà, reconegut en dret, i que permeti valorar 
els preus d’adquisició i transmissió. Per tant, aquest seran els elements probatoris 
que acreditin la manca d’increment de valors dels immobles. 
- Si es produeix l’increment de valor, l’ajuntament podrà liquidar d’acord amb 
la fórmula de càlcul establerta en el TRLRHL i la corresponent Ordenança fiscal, ja 
que aquesta fórmula sols s’ha reconegut la seva nul·litat total en els supòsits de 
manca d’increment de valors dels terrenys, sent reconeguda la seva validesa en els 
casos d’increments de valor. 
 
Per tot l’exposat, considerem 
 
a) L’ajuntament ha d’emetre la corresponent liquidació de l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, en els supòsits que tingui 
constància que existeix un increment de valor dels terrenys entre el iter temporal de 
l’adquisició i la transmissió. 
b) Si s’impugna la present liquidació per manca d’increment de valor, el 
recurrent haurà d’aportar les corresponents escriptures públiques que acreditin el 
preu d’adquisició i el de transmissió. També s’admetran taxacions pericials, decrets 
judicials que determinin el preu de remat de transmissió, fulls de valoració 
d’expropiacions, ..., és a dir, documents reconeguts en dret per donar per certa 
aquesta valoració d’adquisició. 
c) L’ajuntament tindrà la possibilitat de valorar de forma contradictòria aquests 
documents aportats, d’acord amb les valoracions dels tècnics municipals. De la 
mateixa manera que, si l’immoble des de la seva adquisició, ha sofert alteracions 
físiques (enderrocs, noves alçades de l’immoble, segregacions, ...), serà el tècnic 
municipal qui haurà de determinar si les proves aportades pel contribuent s’ajusten 
a la realitat urbanística per considerar la inexistència del fet imposable. En cas de 
dubte recomanem desestimar i esperar si es recorre en via processal perquè sigui el 
jutge si hi ha o no increment de valor. 

     En el supòsit que no es produeixi el fet imposable per pèrdua de valor del sòl, 
l’ajuntament tancarà el corresponent expedient i notificarà al declarant amb els 
següents termes: “atès no s’ha produït el fet imposable, li comuniquem que aquest 
ajuntament ha procedit a tancar l’expedient per la transmissió de l’immoble, del qual 
ens ha presentat la corresponent declaració”. 
d) Si s’impugna la present liquidació per desacord en la fórmula de càlcul, 
s’haurà de considerar que el recurrent està d’acord amb l’existència del fet imposable 
i, per tant, s’haurà de desestimar el recurs interposat. 
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e) Si es sol·licita devolució d’ingressos indeguts, s’haurà de comprovar si 
l’exigència del tribut va ser per liquidació o autoliquidació, de forma que si va ser 
realitzada per liquidació i han transcorregut més d’un mes des de la seva notificació 
o pagament i no s’havia interposat recurs de reposició, cal considerar l’acte com a 
ferm i consentit pel deutor, de forma que s’ha de inadmetre per extemporaneïtat . 
f) Si la devolució d’ingressos indeguts és contra una autoliquidació, s’haurà de 
comprovar els elements de fons de la qüestió, requerint l’aportació de la 
corresponent prova d’inexistència de fet imposable per part del contribuent, 
analitzant si existeix aquest increment de valor, d’acord amb les premisses 
establertes en l’apartat b) d’aquestes conclusions. 
g) La manca de plusvàlua entre l’adquisició i la transmissió representarà el 
reconeixement de declaració de nul·litat en la exigència de l’impost, la baixa del rebut 
i, si s’escau, la corresponent devolució d’ingressos indeguts als contribuents. És 
opinió de qui subscriu el present informe i que sotmet, gustosament, a qualsevol altra 
opinió millor fonamentada en dret.” 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar la relació número 6/2020 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 146 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-
352-9838301BF9193H0002FX-2020-2065 transmetent J. M. I., import de 177,27€ i es 
tanca amb la clau 43-184-352-6016802BF9161N0018QB-2018-2210 transmetent 
Martinsa Fadesa SA, import de 201,00€ i amb un import total les 146 plusvàlues de 
33.867,41€. 
 
Segon.-  Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 

 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents 
 
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE SUBVENC IÓ A AQUALLAR 
I SALVADO S.L PER TAL D’AFRONTAR LES DESPESES NECES SÀRIES PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE MESURES DE PROTECCIÓ SANITÀRIA A CAU SA DE LA COVID-
19. EXP. 2020/886. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària celebrada en data 19 de desembre 
de 2019, va aprovar inicialment les bases que regulen les subvencions municipals per 
als petits comerços, reformes i nova creació, any 2020. 
 
En data 18 de juny de 2020, el Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària,  ha 
aprovat inicialment la modificació de les bases esmentades en el primer paràgraf, havent 
vist els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, arran de la pandèmia de la COVID-19, en quant a les despeses que han 
d’afrontar els establiments del municipi consistents en la realització de les despeses 
necessàries per a la implantació als establiments del municipi de mesures de protecció 
sanitària. 
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S’ha sotmès a informació pública, durant el termini reglamentari, la modificació de les 
bases aprovades pel Ple en sessió ordinària celebrada en data 18 de juny de 2020, 
quedant aprovades definitivament al no haver-se presentat al.legacions. 
 
En data 29 de setembre de 2020, RGE número 2020/3232, exp. número 2020/886, M. 
J. B. B., en representació de l’empresa AQUALLAR I SALVADO S.L, ha presentat 
sol.licitud de subvenció aportant les factures i els justificants de pagament de les 
mateixes, per un import total de 309,76 €. 
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 30 de setembre de 2020, informant favorablement la 
petició presentada per M. J. B. B., en representació de l’empresa AQUALLAR I 
SALVADO S.L, amb RGE núm. 2020/3232. 
 
Atès que existeix crèdit suficient disponible a l’aplicació pressupostària 431/48011. 
 
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 AQUALLAR I SALVADO S.L una subvenció d’un import de 300,00 € per 
tal d’afrontar les despeses necessàries per a la implantació de mesures de protecció 
sanitària a causa de la pandèmia de la COVID-19 
 
2.- Notificar aquest acord a la part interessada i a l’àrea d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
3. PROPOSTES URGENTS 
 
No hi ha propostes urgents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:25 hores d el dia 1 d’octubre de 2020, de 
la qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta  acta de 25 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  
 


