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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 22/2019. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 7 DE 
NOVEMBRE DE 2019. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1a 
DATA: 7 de novembre de 2019 
 
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 7 de novembre de 2019, 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 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo 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: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 18 
D’OCTUBRE DE 2019. 
 
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 18 d’octubre de 2019 
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 
 
2.1.1.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ D'UNA F IANÇA DE 
RESIDUS. INTERESSAT: A. B. G. NÚM. EXP. 2019/215. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Atès que el Sr. A. B. G. ha sol·licitat la devolució de la fiança de residus de la llicència 
d’obres amb número d’expedient 2019/215 de les obres menors per a la instal·lació 
d’una tanca metàl·lica amb xarxa de malla simple torsió al lateral de la parcel·la ubicada 
al Polígon X Parcel·la XX, de l’Aldea. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals de data 18 d’octubre de 
2019 i l’informe de secretaria intervenció, de data 22 d’octubre de 2019. 
 
Vist el que disposen els arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’art 9 de l’Ordenança Municipal 
de la Gestió dels Residus de la Construcció. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 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:  
 
PRIMER.- Retornar al Sr. A. B. G., la fiança dipositada de la llicència d’obres núm. 
2019/215, per un import total de 150,00 €. 
 

SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D' UNA LLICÈNCIA 
D'OBRES MENORS. INTERESSAT: M. Z. LL. M. NÚM. EXP. 2019/1071. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 16 d'octubre de 2019 amb 
Registre general d'Entrada 2019/4064: 
 

EXP NOM I COGNOM SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2019/1071 M. Z. LL. M. C/Major xamfrà 
C/Sant Lluís XX 

Menor 30,40€ 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 
21 d’octubre de 2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se 
sol·licita llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
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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. 2019/216 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Concedir a M. Z. LL. M. la llicència necessària per a efectuar les obres per a 
la reparació d’un balcó al C/Major xamfrà amb C/Sant Lluís XX de l’Aldea, amb estricta 
subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada 
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, la normativa de planejament 
d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis tècnics, si 
s’escau. 
 
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat 
de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la 
llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació, 
que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat 
i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte 
quan es dona alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir 
les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un 
import total de 30,40€ 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) 

400,00 x 3,60 % 14,40 € 

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

400,00 x 1,20 % 4,80 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

30,40 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions:  

 
• Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant 

haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud 
haurà de marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

• 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. 

• No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el 
trànsit.  

• L’autorització s’entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
  

SETÈ.- Pel que fa la gestió de residus, segons el reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel 
qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, s’ha de portar 
abans de començar les obres el document d’acceptaci ó d’un dipòsit signat per un 
gestor de residus autoritzat.  
 
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ D'UNA F IANÇA DE 
RESIDUS. INTERESSAT: M. C. M. M. NÚM. EXP. 2019/487. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que la Sra. M. C. M. M. ha sol·licitat la devolució de la fiança de residus de la 
llicència d’obres amb número d’expedient 2019/487 de les obres menors de construcció 
de 20 m.l. de tanca per a elevar mur de tancament existent fins a un màxim de 2m 
d’alçada a l’Av. Generalitat, xamfrà amb Sant Lluís, de l’Aldea. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals de data 17 d’octubre de 
2019 i l’informe de secretaria intervenció, de data 22 d’octubre de 2019. 
 
Vist el que disposen els arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’art 9 de l’Ordenança Municipal 
de la Gestió dels Residus de la Construcció. 
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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. 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:  
 
PRIMER.- Retornar la Sra. M. C. M. M., la fiança dipositada de la llicència d’obres núm. 
2019/487, per un import total de 150,00 €. 
 

SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

  
2.1.4.- PROPOSTA D'ACORD D'OBRES SOTMESES A COMUNIC ACIÓ PRÈVIA. 
INTERESSAT: P. A. E. NÚM. EXP. 2019/1078. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 17 d'octubre de 2019 amb Registre 
d’entrada núm. 2019/4076 per P. A. E. on comunica les obres consistents en canviar el 
paviment de l’habitatge, amb gres i sòcol, del C/ del Mig,XX 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 28/10/2019, 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. 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: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per P. A. E. on comunica les obres consistents en canviar el paviment de 
l’habitatge amb gres i sòcol al C/del Mig XX, de l’Aldea 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 d'obres  excloses de llicència per a canviar paviment de la 
vivenda, amb gres i sòcol. 

Expedient:  2019/1078    
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Sol·licitant:   P. A. E. 
R.G.E.: 2019/4076 
Emplaçament:  Carrer Mig, XX 
 

 
Jordi Gas Forès, Arquitecte Tècnic Municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 21 d’octubre de 2019 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 zona 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/ Mig, XX  i consistents  en reforma 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. 

• 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 3.480,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 3.480,00 x 3,60 % 125,28 € 

TOTAL  125,28 € 
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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. 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 125,28€ amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

3.480,00 x 3,60 % 125,28 € 

TOTAL  125,28 € 
 
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 DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA 
D’ESCOMBRARIES I SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ INGRESSOS IN DEGUTS (EXP. 
2019/1111). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Vista la petició de data 8 d’octubre de 2019 registre general d’entrada núm. 2019/3943 
presentada pel Sr. F. C. M., on sol·licita la baixa del padró d’escombraries del C/Sant 
Lluch, núm. X i demana la devolució dels ingressos indeguts dels quatre anys anterior 
pagats. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
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. 2019/216 de data 18 de juny 
 
Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003 pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, articles 15 a 
27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 6/1993, de 15 de juny, 
reguladora dels residus, l’Ajuntament estableix la taxa pels serveis de recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, que es regeix per 
l’Ordenança fiscal núm. 10. 
 
L’esmentada ordenança estableix que, pel caràcter higiènico-sanitari del servei, és 
obligatòria l'aplicació de la taxa i cap persona física o jurídica quedarà exempta del seu 
pagament. Essent l’interessat subjecte passiu d’acord amb el que estableix l’art. 3 de 
l’Ordenança, en tant que és propietari de l’immoble. 
 
Atès que l’immoble sobre el qual es demana l’exempció del rebut d’escombraries, té la 
consideració de magatzem independent de l’habitatge. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- No procedeix donar de baixa el rebut emès a nom de F. C. M., del concepte de 
taxes de preus públics, núm. fix 184-100-184100002206 i amb clau de cobrament 43-
184-100-2019-01-0002206-27. 
 
2n.- No procedir a la baixa i devolució dels ingressos indeguts, corresponent a l’any 
2018 núm. fix 184-100-184100002206 i amb clau de cobrament 43-184-100-2018-01-
0002206-00. 
 
3r.- No procedir a la baixa i devolució dels ingressos indeguts, corresponent a l’any 2017 
núm. fix 184-100-184100002206 i amb clau de cobrament 43-184-100-2017-01-
0002206-70. 
 
4rt.- No procedir a la baixa i devolució dels ingressos indeguts, corresponent a l’any 
2016 núm. fix 184-100-184100002206 i amb clau de cobrament 43-184-100-2016-01-
0002206-43. 
 
5è.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals adients, 
als efectes oportuns.” 

 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS EMESOS EN CONCEPTE DE 
TAXES DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI (EXP. 2019/1110).  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició de data 10 d’octubre de 2019, amb registre general d’entrada núm. 
2019/3983, presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió 
d’Ingressos Local sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de J. P. M., del concepte 
de taxes de conservació de cementiri, núm. fix 184846000787 i amb clau/s de 
cobrament: 
 
431848402017010000787 
431848402018010000787. 
 
D'acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17de desembre, General Tributària. 
 
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. 2019/216 de 18 de juny 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la baixa dels rebuts emesos a nom de J. P. M., del concepte de taxes 
de conservació de cementiri, núm. fix 184846000787, i amb clau/s de cobrament: 
 
431848402017010000787 
431848402018010000787 
 
Segon. Aprovar la liquidació directa dels exercicis no prescrits, modificant les dades 
censals per a propers padrons, a nom de HEREUS DE J. P. M., DOI ***0162** i domicili 
al carrer CL MONTBLANC,X del municipi de L'ALDEA. 
 
Tercer. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals i als serveis 
municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA DE BAIXA REBUTS EMESOS EN CONCEPTE  DE TAXES I 
PREUS PÚBLICS AGRUPATS (EXP. 2019/1114). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició de data 10 d’octubre de 2019, amb registre general d’entrada núm. 
2019/3976, presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió 
d’Ingressos Local sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de M. N. C., en 
concepte de taxes i preus públics agrupats núm. Fix T1329, i amb claus de cobrament: 
 
431841002010010000980, 431841002011010000980, 431841002012010000980, 
431841002013010000980, 431841002014010000980, 431841002015010000980, 
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431841002016010000980, 431841002017010000980, 431841002018010000980 i 
431841002019010000980. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
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. 2019/216 de 18 de juny. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Donar de baixa els rebuts emesos a nom de M. N. C., en concepte de taxes i 
preus públics agrupats núm. Fix T1329, i amb claus de cobrament: 
 
431841002010010000980, 431841002011010000980, 431841002012010000980, 
431841002013010000980, 431841002014010000980, 431841002015010000980, 
431841002016010000980, 431841002017010000980, 431841002018010000980 i 
431841002019010000980. 
 
Segon. Aprovar la liquidació directa dels exercicis no prescrits, modificant les dades 
censals als propers padrons, a nom de M. E. B. amb DOI ***2515** i domicili al carrer 
CL MIGJORN, XX del municipi de l’Aldea. 
 
Tercer. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals i als serveis 
municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE PRÒRROGA DEL CONTRAC TE DE SERVEI 
DE MANTENIMENT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC. NÚM . EXP.: 
2019/1116. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“En data 9 de novembre de 2017 l’Ajuntament va formalitzar amb l’empresa AQUALLAR 
I SALVADÓ SL un contracte de serveis consistents en el manteniment de la xarxa 
d’enllumenat públic.  
 
Aquest contracte es va adjudicar per acord de Junta de Govern Local en sessió de data 
19 d’octubre de 2017 per procediment obert.  
 
La clàusula 1.5 del PCAP preveu que la durada d’aquest contracte és de 2 anys, i 
possibilita la pròrroga del mateix per un any més, previ petició de forma expressa.  
 
En data 21 d’octubre de 2019 l’empresa AQUALLAR I SALVADÓ SL ha presentat a 
l’Ajuntament un escrit amb RE núm. 2019/4130 en el qual sol·licita la pròrroga del 
contracte mencionat per un any més.  
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  11 

Atès el previst a l’art. 29 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic i considerant que l’Ajuntament no té cap objecció respecte l’execució que 
l’adjudicatari ha desenvolupat d’aquest contracte.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències prevista en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de 
juny.  
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent:  
 
1r.- Prorrogar per un any el contracte administratiu de serveis consistents en el 
manteniment de la xarxa d’enllumenat públic, formalitzat en document administratiu en 
data 9 de novembre de 2017 i subscrit entre l’Ajuntament de L’Aldea i l’empresa 
AQUALLAR I SALVADÓ SL. 
 
2n.- Notificar aquest acord a l’empresa AQUALLAR I SALVADÓ SL. 
 
3r.- Publicar aquest acord al Portal de Transparència de l’Ajuntament de L’Aldea.  
 
4t.- Traslladar aquest acord als serveis administratius de la intervenció municipal, així 
com a la Regidoria d’Acció Urbana i Rural de l’Ajuntament de L’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA DE BAIXA REBUTS EMESOS EN CONCEPTE  DE TAXA 
D'ESCOMBRARIES (EXP. 2019/1118). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició de data 8 d’octubre de 2019, amb registre general d’entrada núm. 
2019/3937, presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió 
d’Ingressos Local sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de PLASTICOS 
CASTELLÀ, S.A., en concepte de taxa d’escombraries, com a conseqüència de la 
duplicitat dels rebuts, núm. Fix 184100001841 i amb clau de cobrament 
4318410020190100001841. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
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. 2019/216 de 18 de juny. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Donar de baixa els rebuts emesos a nom de PLASTICOS CASTELLÀ, S.A., en 
concepte de taxa d’escombraries núm. Fix 184100001841, i amb clau de cobrament 
4318410020190100001841. 
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Segon. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals i als serveis 
municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA DE BAIXA REBUTS EMESOS EN CONCEPTE  DE TAXA 
D'ESCOMBRARIES (EXP. 2019/1119). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició de data 8 d’octubre de 2019, amb registre general d’entrada núm. 
2019/3938, presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos 
Local sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de B. G. R., en concepte de taxa 
d’escombraries, com a conseqüència de la duplicitat dels rebuts, núm. Fix T2063 i amb 
clau de cobrament 431814002019010000452. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
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. 2019/216 de 18 de juny 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Donar de baixa els rebuts emesos a nom de B. G. R., en concepte de taxa 
d’escombraries núm. Fix T2063, i amb clau de cobrament 431814002019010000452. 
 
Segon. Donar trasllat del present acord a Base Gestió Ingressos Locals i als serveis 
municipals adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DEVOLUCIÓ DE LA GARA NTIA DEFINITIVA 
DEL CONTRACTE DE SERVEI  D’ADMINISTRACIÓ I MANTENIM ENT DELS EQUIPS 
I LA XARXA INFORMÀTICA DE L’AJUNTAMENT. NÚM. EXP.: 2019/1117. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora d’Afers Institucionals: 
 
“En data 10 de setembre de 2019 el Sr. J. M. R. F., actuant en nom i representació de 
la mercantil EBRECLIK SL, mitjançant RE 2019/3589 sol·licita la devolució de la garantia 
definitiva per import de 500 euros que va depositar a l’Ajuntament de l’Aldea com a 
garantia del compliment de les obligacions derivades del 
contracte de serveis d’administració i manteniment dels equips i la xarxa informàtica de 
l’Ajuntament, que es va formalitzar en data 28 d’octubre de 2016. 
 
Aquest contracte va finalitzar en data 29 d’octubre de 2018. 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  13 

En el PCAP d’aquesta contractació, aprovades per acord de la Junta de Govern de data 
7 de juliol de 2016 no s’estableix un període de garantia posterior a la finalització dels 
serveis objecte del contracte. 
 
Segons informe de la Regidora d’Afers Interns i Institucionals de data 4 de novembre de 
2019 el contracte indicat anteriorment s’ha complert de forma satisfactòria, i per això des 
d’aquesta regidoria s’informa en sentit favorable la devolució de la garantia sol·licitada. 
 
En data 5 de novembre de 2019 s’ha emès informe favorable per part de secretaria-
intervenció en relació a la devolució de la garantia definitiva sol·licitada. 
 
La normativa aplicable en aquest cas ve recollida en els arts. 107 i 111 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències conferida per l’Alcaldia en el Decret núm. 2019/216 de 18 
de juny. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent, 
 
1. Aprovar la devolució de la garantia definitiva d’un import de 500 euros dipositada en 
data 23 de setembre de 2016 per part de l’empresa EBRECLIK SL, amb la finalitat de 
garantir el compliment de les obligacions derivades del contracte de serveis formalitzat 
entre l’Ajuntament de l’Aldea i EBRECLICK en data 28 d’octubre de 2016. 
 
2. Realitzar aquesta devolució en el número de compte comunicat per l’interessat en la 
seva instància de data 10 de setembre de 2019 RE 2019/3589. 
 
3. Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció i notificar-lo a l’empresa 
interessada.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE 
INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBA NA. (EXP. 
2019/1125). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 4 de març de 2019 l’Institut Català del Sol ha presentat un recurs de reposició 
a BASE Gestió d’ingressos, respecte la liquidació emesa en concepte de l'impost sobre 
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, corresponent a la finca amb 
referència cadastral 7447103BF9174N0001DG situada al Polígon Industrial Catalunya 
Sud, 4 del municipi de l'Aldea, rebut núm. 43-184-352-2018-02-0001773. 
 
En data 14 de juny de 2019 BASE Gestió d’ingressos, d’acord amb l’article 14.1 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, dona trasllat del recurs 
de reposició a l’Ajuntament de l’Aldea en tant que la seva resolució és competència 
d’aquest ens. 
 
Examinada la documentació remesa, s’observa que la liquidació de l'impost sobre 
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana amb clau de cobrament núm. 
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43-184-352-2018-02-0001773 no és correcta, per contenir dades no concordants, ja que 
la referència cadastral 7447103BF9174N0001DG correspon a la parcel·la 41 venuda en 
data 21/12/2012 i la data de transmissió 26/05/2017 correspon a la parcel·la 42 de 
referència cadastral 7447047104BF9174N0001XG. 
 
Atès 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. 2019/216 de data 18 de juny. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Donar de baixa la liquidació 2019/1773 amb la clau de cobrament núm. 43- 184-
352-2018-02-0001773, practicada sobre Impost sobre l’Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per import de 2.752,27€ a nom de l’Institut 
Català del Sol. 
 
Segon.- Emetre liquidació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (IIVTNU) sobre la parcel·la núm. 42 amb referència cadastral 
7447047104BF9174N0001XG. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LES BASES I  LA CONVOCATÒRIA 
PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DEL INEANT. NÚM. 
EXP.: 2019/1139. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Per Provisió de l’Alcaldia de data 6 de novembre de 2019 es va resoldre l’existència de 
necessitats urgents i inajornables per constituir una Borsa de treball de Tècnic/a 
delineant, personal laboral temporal, grup professional C1. 
 
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 6 de novembre de 2019, l’informe corresponent i 
s’han confeccionat les bases que han de regir la convocatòria. 
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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, de Tècnic/a delineant, grup C1, per cobrir, de forma 
excepcional, necessitats urgents i inajornables 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 151/13000 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, amb 
necessitats urgents i inajornables. 
 
4t. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en la seu electrònica de 
l’Ajuntament i al Portal de Transparència.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.10.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ D'UN CO NVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA I F. F:  INMOBLES SL. 
NÚM. EXP.: 2019/1138. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que la mercantil F. F. INMOBLES SL és propietària del solar situat a l’Av. 
Catalunya 232 Polígon 12 Parcel·la 8, amb referència cadastral número 
9932515BF9193S0001DF.  
 
Atès que el solar descrit anteriorment es troba buit i la seva ubicació es idònia per a 
utilitzar-lo com a zona d’aparcament i pas alternatiu per tal de descongestionar la 
circulació i millorar la seguretat al recinte festiu quan es realitzin actes culturals i festius. 
 
Atès que per part de l’Ajuntament de l’Aldea s’ha fet arribar la mercantil F. F: INMOBLES 
SL la necessitat d’ús d’una part del terreny esmentat, per destinar-lo a pas alternatiu de 
l’organització i zona d’aparcament d’us públic durant la celebració dels actes festius de 
Festes Majors i Fira de l’Arròs i del Comerç. 
 
Vist l’informe de secretaria i la memòria justificativa de data 6 de novembre de 2019. 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  16 

Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local conferides per Decret de l’Alcaldia 
núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i la mercantil 
F. F. INMOBLES SL, quin text és el següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA PART  DE TERRENY PER A 
DESTINAR-LO A ÚS PÚBLIC PER A LA CELEBRACIÓ DE DIVE RSOS ACTES FESTIUS A 
L’ALDEA. 
 
L’Aldea, a ..................de 2019 
 
REUNITS 
 
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA, amb NIF P-4318400-A, amb domicili social a l’Avinguda Catalunya 
s/n de L’Aldea, en el seu nom i representació l’Il·Im. Sr. Xavier Royo Franch, en qualitat d’Alcalde-
President, en virtut d’autorització exprés per a la firma d’aquest document, facultat per acord de la 
Junta de Govern Local de data 7 de novembre de 2019  
 
I d’altra part, el Sr. Marcel Fraga Llop., Mayor d’edat, con el DNI núm. ***0740**, en 
nom i representació de F. F. INMOBLES SL amb CIF núm. B-43375096, a efectes de 
notificacions a l’Av. Mercaders, nº 3, CIM EL CAMP. 43110 La Canonja (Tarragona). 
 
MANIFIESTEN 
 
I.- Que F. F. INMOBLES SL és propietari d’un terreny ubicat l’Av. Catalunya 232 Polígon 12 
Parcel·la 8, d’aquest municipi, amb referència cadastral número 9932515BF9193S0001DF. 
 
II.- Que l’Ajuntament de L’Aldea està interessat en poder disposar d’una part del terreny descrit 
al manifestant primer (annex I), per tal de què es puguin realitzar els usos a sota descrits: 
 

- Festes Majors al mes d’agost 
- Fira de l’Arròs i del Comerç al mes d’abril 

 
III.- Que en virtut de tot l'anterior, ambdues parts consenten en la formalització del present 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE CESSIÓ D’ÚS D’UNA PART DEL TERRENY DESCRIT A 
L’APARTAT I, PER DESTINAR-LO A PAS ALTERNATIU DE L’ORGANITZACIÓ I ZONA 
D’APARCAMENT D’US PÚBLIC DURANT LA CELEBRACIÓ DELS ACTES FESTIUS 
DESCRITS A L’APARTAT II, d'acord amb les següents estipulacions: 
 
PRIMERA.- Declaració de terreny buit i cessió per a l seu ús. 
 
En l'actualitat el terreny anteriorment descrit (7.858 m2) es troba buit i la seva ubicació es idònia 
per a utilitzar-lo com a zona d’aparcament i pas alternatiu per tal de descongestionar la circulació 
i millorar la seguretat al recinte festiu quan es realitzin actes culturals i festius. 
Mitjançant aquest conveni s’autoritza l'ocupació per l’Ajuntament, facultant l'ús gratuït d’una part 
del terreny anteriorment descrit que s’habilitarà com a pas alternatiu de l’organització i zona 
d’aparcament. 
 
SEGONA.- Obligacions del CESSIONARI 
 
El CESSIONARI es compromet a assumir les següents obligacions: 
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1a.- Fer-ne el millor ús possible, netejar el terreny de vegetació, realitzar el manteniment un cop 
a l’any, evitar la realització d’accions que li puguin irrogar danys o perjudicis, tenint cura de 
reparar immediatament i a càrrec seu qualsevol dany o destrossa que pugui produir-hi 
mentre el faci servir, i no sigui derivat de causa de força major. 
 
2a.- A deixar lliure el terreny i tancar l’accés al mateix, en el termini de DEU DIES un cop 
conclogui el període d’utilització assenyalat, sense dret a cap indemnització per al CEDENT. En 
qualsevol cas el CESSIONARI s'obliga a deixar el terreny tal i com estava en el seu estat inicial. 
 
TERCERA.- Durada i extinció del CONVENI. 
 
El present contracte d’arrendament tindrà una duració d’UN ANY a contar des de la signatura del 
present contracte, el qual es prorrogarà d’any en any si les parts no manifesten el contrari.  
 
La voluntat d’una de les parts de no prorrogar el present contracte d’arrendament s’haurà de 
notificar fefaentment un mes abans a la finalització del mateix. 
 
QUARTA.- Finalització del Conveni. 
 
L’incompliment per les parts de qualsevol de les obligacions que en virtut d’aquestes clàusules 
els competeixen, donarà  lloc, amb audiència prèvia dels interessats, a la resolució d’aquesta 
cessió. 
 
A més, la cessió d’ús regulada en aquest document podrà finalitzar per alguna de les causes 
següents: 
 

a) Per mutu acord entre les parts. 
b) Per acompliment del termini pactat. 
c) Per causes de força major. 
d) Per renúncia de l’Ajuntament. 
e) Per impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del Conveni. 
f) Utilització inadequada o amb fins il·lícits per part de qui en té la cessió. 
g) Per qualsevol de les causes generals establertes per la legislació vigent. 

 
CINQUENA.- Les parts es comprometen a guardar reserva respecte de les dades o antecedents 
que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del Conveni del que hagi 
tingut coneixement amb ocasió de la formalització del mateix. Les parts hauran de respectar, en 
tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecció de Dades 
Personals y garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin. 
 
SISENA.- Ambdues parts reconeixen explícitament que no resten, per raó de la present cessió 
d’ús, en cap relació de dependència, així com que l’ús del bé és gratuït i merament tolerat, sense 
generar, per tant, cap dret subjectiu a favor del precarista. 
 
SETENA.- L’incompliment de qualsevol de les clàusules anteriorment esmentades, donaran lloc 
a l’extinció d’aquest conveni. Ambdues parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals 
competents en la matèria.” 
 
SEGON.- Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè realitzin 
tants actes i gestions com calguin per executar aquest acord. 
 
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la mercantil F. F. INMOBLES SL per al seu 
coneixement i efectes adients. 
 
QUART.- Publicar el present conveni al portal 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 
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19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.11.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE 
MENOR D'OBRES PER A L'ASFALTAT DEL FERM EN MAL ESTA T DE DIVERSOS 
CARRERS DE L'ALDEA.  NÚM. EXP.: 2019/1132.  
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar les obres per a l'asfaltat del ferm en mal estat 
a diversos carrers de L'Aldea. 
 
2. Atès el pressupostos presentats per les mercantils que a continuació es detallen: 
 
Núm. Registre Entrada  Empresa  Oferta econòmica (IVA exclòs)  

2019/4225 Obres Vent i Sol 2010 SL 32.935,25 
2019/4233 Patran Costa Dorada SL 32.840,28 
2019/4272 M. i J. Gruas SA 32.760,34 

 
3. Atès l’informe de secretaria de data 6 de novembre de 2019 indicant que l’oferta 
econòmica més avantatjosa des del punt de vista econòmica la presentada pel licitador 
M. i J. Gruas SA amb un import de 32.760,34 € (sense IVA). 
 
4. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics. 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte d’obra, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l’informe de necessitats. 
- Codi CPV: 45233222-1. 
- El responsable del contracte serà el Sr. José Caballé Estorach, Regidor d’Acció Urbana 
i Rural. 
- El termini es fixa en una mes a comptar des de la data de notificació del present acord. 
- El preu del contracte es fixa en 32.760,34 €, i 6.879,67 € d'IVA. 
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- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 39.640,01 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 32.760,34€, pressupost net, i 6.879,67 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
453/61906 del pressupost vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el 
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució al Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.12.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE 
MENOR D'OBRES PER A L’ARRANJAMENT DEL TRAM DEL FERM  DE L’ANTIGA 
TRAÇA DEL FERROCARRIL I ENDERROC DE L’ANTIC PAS DEL  FERROCARRIL 
DE L'ALDEA.  NÚM. EXP.: 2019/1131. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar les obres per l’arranjament del tram del ferm de 
l’antiga traça del ferrocarril i enderroc de l’antic pas del ferrocarril de L'Aldea. 
 
2. Atès el pressupostos presentats per les mercantils que a continuació es detallen: 
 
Núm. Registre Entrada  Empresa  Oferta econòmica (IVA exclòs)  
2019/4227 Obres Vent i Sol 2010 SL 32.525,15 
2019/4240 Patran Costa Dorada SL 32.736,14 
2019/4271 M. i J. Gruas SA 32.680,10 
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3. Atès l’informe de secretaria de data 6 de novembre de 2019 indicant que l’oferta 
econòmica més avantatjosa des del punt de vista econòmica la presentada pel licitador 
Obres Vent i Sol 2010 SL amb un import de 32.525,15 € (sense IVA). 
 
4. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics. 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte d’obra, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l’informe de necessitats. 
- Codi CPV: 45233222-1. 
- El responsable del contracte serà el Sr. José Caballé Estorach, Regidor d’Acció Urbana 
i Rural. 
- El termini es fixa en una mes a comptar des de la data de notificació del present acord. 
- El preu del contracte es fixa en 32.525,15 €, i 6.830,28 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 39.355,43 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 32.525,15 €, pressupost net, i 6.830,28 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
453/61906 del pressupost vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el 
pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució al Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
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CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.13.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A L'APROVACIÓ DE  LA 
CONVOCATORIA I BASES DEL CONCURS D’INSTAGRAM DE LA RUTA DE TAPES 
DE L'ALDEA. NÚM. EXP.: 2019/1142. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Sent que es durà a terme la celebració del Concurs d’instagram de la Ruta de Tapes 
de L’Aldea. 
 
Vist l'informe de Secretaria i d'Intervenció de data 6 de novembre de 2019. 
 
Examinades les Bases de la convocatòria en relació amb el concurs fotogràfic, i de 
conformitat amb l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan per Decret de L’Alcaldia núm. 
2019/216 de data 18 de juny. 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Aprovar les Bases reguladores del concurs de Ruta de Tapes de L’Aldea, en 
els termes en què figuren en l'expedient. 
 
SEGON. Publicar el text íntegre de les Bases reguladores del concurs a la pàgina web 
de l’Ajuntament de L’Aldea per donar coneixement d'aquestes i possibilitar qualsevol 
tipus d'observació sobre aquest tema. 
 
TERCER. Aprovar la realització del concurs fotogràfic que es durà a terme entre els dies 
8 i 19 de novembre de 2019, segons les disposicions contingudes a les bases del 
concurs. 
 
QUART. Aprovar la despesa pressupostària que comporta el concurs i sol·licitar que per 
l'Interventor municipal es faci la retenció de crèdit corresponent.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.3. Secretaria 
 
2.3.1.- PROPOSTA D’ACORD DE SOL.LICITUD DE CANVI DE  DESTINACIÓ D’UNA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A L’ARRANJAMENT DEL FERM DE  LA CRUÏLLA 
ENTRE EL C/ MAJOR I C/ SANT FRANCESC, PER UNA ALTRA  CONSISTENT EN 
L’ASFALTAT DEL FERM EN MAL ESTAT A DIVERSOS CARRERS  DEL MUNICIPI. 
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L’Ajuntament de l’Aldea va sol.licitar a la Diputació de Tarragona, en data 26 de febrer 
de 2019, una subvenció per a l’arranjament del ferm de la cruïlla entre el C/ Major i C/ 
Sant Francesc d’aquest municipi, d’acord amb la convocatòria del PAM 2019. 
 
La Diputació de Tarragona va atorgar a l’Ajuntament una subvenció de 27.681,93 € per 
tal de realitzar les obres dalt referenciades. 
 
Atès que actualment hi han més carrers que necessiten el seu arranjament, a part dels 
contemplats a la Memòria presentada inicialment. 
 
Vista la Memòria confeccionada pels serveis tècnics municipals amb un pressupost amb 
IVA inclòs  de 39.851,65 €, on consten els següents carrers a asfaltar: 
 
C/ Major, des de la cantonada del carrer Prats, 44, fins al núm. 108 del C/ Major. 
C/ Sant Lluis i C/ Sant Francesc, des de l’Av. Catalunya fins al C/ Major. 
C/ Joan Carles I, des de la meitat de l’illa fins al carrer Major. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’octubre de 2019, d’aprovació de 
la memòria esmentada a l’anterior paràgraf. 
 
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. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local d’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Sol.licitar a la Diputació de Tarragona un canvi de destinació de la subvenció 
concedida per a l’arranjament del ferm de la cruïlla entre el C/ Major i C/ Sant Francesc, 
per una altra consistent en l’asfaltat del ferm del carrer Major, des de la cantonada del 
C/ Prats, 44, fins al núm. 108 del C/ Major. C/ Sant Lluis i C/ Sant Francesc, des de l’Av. 
Catalunya fins al C/ Major, i C/ Joan Carles I, des de la meitat de l’illa fins al carrer Major, 
d’acord amb la memòria confeccionada pels serveis tècnics municipals amb un 
pressupost amb IVA inclòs de 39.851,65 €, i aprovada per la Junta de Govern Local de 
data 18 d’octubre de 2019. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.3.2.- PROPOSTA D’ACORD DE SOL.LICITUD DE SUBVENCI ONS AL 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
RESOLUCIÓ PRE/2257/2019, DE 25 DE JULIOL, PER LA QU AL S’OBRE LA 
CONVOCATÒRIA ÚNICA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCION S DEL PUOSC 
2020-2024. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist el  DECRET 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i 
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024. 
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Vista la RESOLUCIÓ PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria 
única per a la concessió de subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per 
al període 2020-2024. 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea vol acollir-se a la convocatòria esmentada a l’anterior 
paràgraf. 
 
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. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Sol.licitar al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya 
les següents subvencions: 
 
-Dos actuacions destinades a l’accés al municipi pe r facilitar la mobilitat 
sostenible i l’evacuació de l’aigua de pluja, amb u n pressupost total d’execució 
per contracta d’un import de 556.205,63 €. 
 
-Projecte de creació d’un punt de recepció turístic a i actuacions de mobilitat 
sostenible, el qual s’executarà en tres actuacions,  amb un pressupost total 
d’execució per contracta totes tres de 809.266,15€,  i que a continuació es detallen: 
 
-Millora i arranjament de l’antiga via del tren, amb un pressupost total d’execució per 
contracta d’un import de 223.270,29 €. 
-Carril bici entre canal i antiga estació de tren, amb un pressupost total d’execució per 
contracta d’un import de 214.315,67 € 
-Creació d’una àrea d’autocaravanes i d’un centre d’informació turística, agrobotiga i 
sala polivalent, amb un pressupost total d’execució per contracta d’un import de 
371.680,19 € 
 
-Instal·lació de climatització al Pavelló Poliespor tiu, amb un pressupost total 
d’execució per contracta d’un import de 190.817 €. 
 
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
3. PROPOSTES URGENTS. 
 
No hi ha propostes urgents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:45 hores d el dia 7 de novembre de 2019, 
de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta d e 23 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  


