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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 24/2018. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 16 
D’OCTUBRE 2018. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  16 d’octubre de 2018 
  
A L’Aldea, quan són les 09:00 hores, del dia 16 d’octubre de 2018, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern 
Local, que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota 
la Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó  
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretària Accidental 
Estefania Curto Zapater 
 
No assisteix: 
Sr. Albert Borràs i Tafalla 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1r. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DA TA 3 D’OCTUBRE 
DE 2018. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 3 
d’octubre de 2018 que els hi van ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, 
queda aprovada per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:  
 
2.2.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ PRÈVIA D’UN  PROJECTE 
D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA. EXP.: 2018/772. INTERESSAT: E. LL. P. 
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 8 de juny de 2018 amb  
registre general d’entrada núm. 2018/2148, per la Sra. M. C. M. M., en nom i 
representació del Sr. E. LL. P. relativa a la tramitació d’un projecte d’actuació 
específica per a la posterior obtenció d’una llicència d’obres majors consistent en la 
rehabilitació d’un mas existent per a destinar-lo a habitatge al polígon XX parcel·la 
XXX, amb referència cadastral 43184A01300120XXXXZR, de l’Aldea. 
 
Vist que en data 25 de juliol de 2018, va ser emès informe de Secretaria referent al 
procediment a seguir i a la legislació aplicable a la tramitació de projectes d’actuació 
específica. 
 
Vist que en data 17 d’agost de 2018 es van sol·licitar tots els informes sectorials, 
concretament al Departament de Cultura, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’Oficina 
de Medi Ambient dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
Vist que amb data 10 d’octubre de 2018, els Serveis Tècnics van emetre informe en 
sentit favorable a l’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica per a la posterior 
obtenció d’una llicència d’obres majors consistent en la rehabilitació d’un mas existent 
per a destinar-lo a habitatge al polígon 13 parcel·la 120, amb referència cadastral 
43184A01300120XXXXZR, de l’Aldea. 
 
Vist que en data 28 d’agost de 2018, es va sotmetre l'expedient a informació pública 
pel termini d’un mes mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona núm. 166 inserció 2018-07418. 
 
Vist que en data 28 d’agost de 2018 es va publicar l’anunci al tauler d’anuncis. 

 
Vist que durant el període d’exposició pública no s’han formulat al·legacions envers el 
projecte d’actuació específica per a la concessió d’una llicència d’obres al polígon XX 
parcel·la XXX de l’Aldea, segons resulta del certificat de Secretaria de data 10 
d’octubre de 2018, incorporat dintre a l’expedient. 
 
Vist els articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i articles 49 a 56 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 

 
PRIMER.- APROVAR PRÈVIAMENT el projecte d’actuació específica per a la 
concessió d’una llicència d’obres majors consistent en la rehabilitació d’un mas 
existent per a destinar-lo a habitatge al polígon xx parcel·la xxx, amb referència 
cadastral 43184A01300120xxxxZR, de l’Aldea promogut pel senyor E. LL. P., atès que 
s’han rebut tots els informes sectorials i no hi ha hagut al·legacions.  
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SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del present 
acord d’aprovació prèvia juntament amb còpia de tots els informes sectorials i el 
certificat del resultat de la informació pública a la Comissió d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre, per tal que aprovin o denegin definitivament el projecte d’actuació 
específica.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1. PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS D’ESCOMB RARIES I 
EMISSIÓ DE NOVES LIQUIDACIONS. NÚM. EXP. 2018-902. 
 
Es dona compte la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2018/2857 
de data 1 d'agost de 2018 on es posa de manifest que en relació a determinats rebuts 
emesos per la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble del C Pau Casals XX de 
l’Aldea hi ha una titularitat errònia (ref. Cadastral 8730803BF9183BXXXXBO). 
 
Atès que el rebut emès erròniament és el de l’anualitat 2013, que porta el núm. fix 
184100002666. 
 
Atès que el rebut de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència 
cadastral 8730803BF9183BXXXXBO no prescrit ha d’emetre’s a nom de F. A. A. DOI 
XXXXX938V i domicili al C Pau Casals XX de l’Aldea CP 43896. 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Donar de baixa el rebut emès a nom del BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, del C 
Pau Casals XX, núm. fix 184100002666, de l’anualitat 2013 de la taxa d’escombraries 
municipal. 
 
2.- Que s’emetin noves liquidacions, únicament pels exercicis no prescrits, de la taxa 
d’escombraries corresponents a l’immoble del C Pau Casals XX, a nom de F. A. A. 
amb DOI XXXXX938V i domicili al C Pau Casals XX de l’Aldea CP 43896. 
 
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries, a BANCO 
POPULAR ESPAÑOL SA i F. A. A.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.2.2. PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS D’ESCOMB RARIES I 
EMISSIÓ DE NOVES LIQUIDACIONS. NÚM. EXP. 2018/903. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2018/2854 
de data 1 d'agost de 2018 on es posa de manifest que en relació a determinats rebuts 
emesos per la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble del C Pau Casals XX de 
l’Aldea hi ha una titularitat errònia (ref. Cadastral 8730803BF9183BXXXXBO). 
 
Atès que el rebut emès erròniament és el de l’anualitat 2014, que porta el núm. fix 
184100002666. 
 
Atès que el rebut de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència 
cadastral 8730803BF9183BXXXXBO no prescrit ha d’emetre’s a nom de F. A. A. amb 
DOI XXXXX938V i domicili al C Pau Casals XX de l’Aldea CP 43896. 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Donar de baixa el rebut emès a nom del BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, del C 
Pau Casals XX, núm. fix 184100002666, de l’anualitat 2014 de la taxa d’escombraries 
municipal. 
 
2.- Que s’emetin noves liquidacions, únicament pels exercicis no prescrits, de la taxa 
d’escombraries corresponents a l’immoble del C Pau Casals XX, a nom de F. A. A. 
amb DOI XXXXX938V i domicili al C Pau Casals XX de l’Aldea CP 43896. 
 
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals 
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries, a BANCO 
POPULAR ESPAÑOL SA i F. A. A.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3. PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE L A RELACIÓ 4/2018 
DE LIQUIDACIONS DE L’IIVTNU. NÚM. EXP. 2018/963. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la relació 4/2018 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 10 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
8430203BF9183A0001YM-2018-00001826 transmetent M. P. F., import de 2.366,18€ i 
es tanca amb la clau 43-184-352-9538625BF9193H0001RZ-2018-00001835 
transmetent C. V. M., import de 62,96€ i amb un import total les 10 plusvàlues de 
5.144,21 €. 
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Atès que es va detectar un error material en el subjecte passiu de dues plusvàlues 
aprovades a la relació núm. 3/2018 aprovada en Junta de Govern local de data 21 de 
setembre de 2018: 
 
43-184-352-5710330BF9151S0001HP-2018-1817  � TRANSMITENT: MARTINSA 
FADESA SA 
43-184-352-9739808BF9193H0001JZ-2018-1818   � TRANSMITENT: F. C. R. 
 

Dites plusvàlues s’han tornat a liquidar i corresponen a les següents, que estan 
incloses en la relació núm. 4/2018: 
 
43-184-352-5710330BF9151S0001HP-2018-1830  � TRANSMITENT: MARTINSA 
FADESA SA 
43-184-352-9739808BF9193H0001JZ-2018-1829   � TRANSMITENT: F. C. R. 
 
Ates els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora 
de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona 
referent a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 
18 de juliol de 2005. 
 
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: 

- 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. 
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- 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 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 
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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. 

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. Es 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. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar la relació número 4/2018 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 10 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
8430203BF9183A0001YM-2018-00001826 transmetent M. P. F., import de 2.366,18€  
i es tanca amb la clau 43-184-352-9538625BF9193H0001RZ-2018-00001835 
transmetent C. V. M., import de 62,96€ i amb un import total les 10 plusvàlues de 
5.144,21 €. 
 
2n.- Donar de baixa les dues liquidacions que tenien un error material en el subjecte 
passiu de la relació núm. 3/2018 aprovada en Junta de Govern local de data 21 de 
setembre de 2018: 
 
43-184-352-5710330BF9151S0001HP-2018-1817  � TRANSMITENT: MARTINSA 
FADESA SA 
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43-184-352-9739808BF9193H0001JZ-2018-1818   � TRANSMITENT: F. C. R. 
 

2.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ D’AJUDES MU NICIPALS PER 
AL FINANÇAMENT DE DESPESES D’ENSENYAMENT, CURS 2017 -2018. NÚM. 
EXP. 2018/389. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 21 de desembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’ordenança 
municipal reguladora de les bases que han de regir l’atorgament d’ajudes 
econòmiques per a l’adquisició de llibres i material escolar. 
 
En data 18 de gener de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
l’aprovació inicial de l’ordenança esmentada, al no haver-se presentat reclamacions 
durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord 
plenari inicial (BOPT núm. 50, de data 15 de març de 2017). 
 
La Junta de Govern local de data 20 d’abril de 2018 va aprovar la convocatòria para 
l’atorgament d’ajudes econòmiques destinades al finançament de les despeses 
d’ensenyament per al curs 2017 – 2018 (BOPT núm. 84 de data 2 de maig de 2018). 
 
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció, de data 3 d’octubre de 2018. 
 
Es PROPOSA l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Concedir els següents ajuts per al curs 2017-18, dintre l’exercici 
pressupostari del 2018: 
 

INICIALS 
NOM DNI / NIE NOM FILL/A DATA 

NAIXEMENT 
IMPORT 
AJUDA 

M.N. X970*** A.H. 29/07/2010 80 € 

M.N. X970*** A.H. 04/06/2013 80 € 

J.I.B. 5206*** M.J.I. 11/02/2008 60 € 

J.I.B. 5206*** A.J.I. 13/11/2011 60 € 

F.N. K988*** M.W.I. 18/09/2012 80 € 

F.N. K988*** H.N.I. 27/10/2013 80 € 

N.F.P. 4782*** M.B.F. 16/07/2008 80 € 

N.B. X401*** K.T. 06/01/2003 80 € 

N.B. X401*** N.T. 05/04/2006 80 € 

N.B. X401*** M.T. 22/11/2010 80 € 

 
SEGON.- Denegar la concessió de l’ajut a les següents famílies pel motiu indicat: 
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TERCER.- Assumir l’import d’aquestes despeses amb càrrec a l’aplicació 323/48011 
del pressupost únic del 2018 de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin i signar 
quants documents facin falta, per a la plena executivitat d’aquest acord.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.5. PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MEN OR PER AL 
SUBMINISTRAMENT DE 45 LLUMINÀRIES LED. NÚM. EXP. 20 18/960. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“En data 14 de setembre de 2018 amb R.E 2018/3335 l’empresa GUERIN SAU va 
presentar un pressupost per import de 12.213,45 euros (IVA exclòs) per al 
subministrament de 45 lluminàries led per al municipi. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat 
amb la mercantil GUERIN SAU contractacions menors amb càrrec al pressupost 
municipal 2018, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació 
projectada ascendeixin a 15.000€, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la 
Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en 
relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 165/62303 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta de l’art. 118 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 les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de l’empresa GUERIN SAU del contracte menor de 
subministrament de 45 lluminàries led per un import de 12.213,45 euros més 21% 
d’IVA, resultant un import total de 14.778,27 euros, segons pressupost presentat en 
data 14 de setembre de 2018 amb R.E 2018/3335. 
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 14.778,27 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 165/62303. 

NOM DNI / 
NIE 

NOM 
FILL/A 

DATA 
NAIXEMENT REQUERIMENT 

S.K. X730*** M.S. 24/02/2011 No ha donat resposta al requeriment. 
S.K. X730*** H.F. 16/11/2013 No ha donat resposta al requeriment. 
H.M. X558*** A.R. 01/01/2007 No ha donat resposta al requeriment. 
H.M. X558*** W.R. 08/07/2013 No ha donat resposta al requeriment. 
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3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.6. PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MEN OR PER AL 
MANTENIMENT DE LES AULES DEL CEIP 21 D'ABRIL. NÚM. EXP.: 2018/979. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 3 de setembre de 2018 amb R.E 2018/3168 l’empresa PINDEC CREATIU SL 
va presentar una factura per import de 4.099,44 euros (IVA exclòs) per al manteniment 
del CEIP 21 d’abril de L’Aldea. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat 
amb la mercantil PINDREC CREATIU SL contractacions menors amb càrrec al 
pressupost municipal 2018, que aïlladament o conjuntament, incorporant la 
contractació projectada ascendeixin a 15.000€, tot tenint en compte la interpretació 
efectuada per la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 
41/2017 i 42/2017 en relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 459/21200 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta de l’art. 118 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 les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de l’empresa PINDEC CREATIU SL del contracte 
menor de manteniment del CEIP 21 d’abril de L’Aldea per un import de 4.099,44 euros 
més 21% d’IVA, resultant un import total de 4.960,32 euros, segons factura presentada 
en data 3 de setembre de 2018 amb R.E 2018/3168. 
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 4.960,32 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 459/21200. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.7. PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MEN OR PER AL 
MANTENIMENT DE LES AULES DEL CEIP MARIA GARCIA CABA NES. NÚM. EXP.: 
2018/978. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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En data 3 de setembre de 2018 amb R.E 2018/3169 l’empresa PINDEC CREATIU SL 
va presentar una factura per import de 4.289,00 euros (IVA exclòs) per realitzar el 
manteniment del CEIP Maria Garcia Cabanes de L’Aldea. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat 
amb la mercantil PINDREC CREATIU SL contractacions menors amb càrrec al 
pressupost municipal 2018, que aïlladament o conjuntament, incorporant la 
contractació projectada ascendeixin a 15.000 €, tot tenint en compte la interpretació 
efectuada per la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 
41/2017 i 42/2017 en relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 459/21200 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta de l’art. 118 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 les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de l’empresa PINDEC CREATIU SL del contracte 
menor de manteniment del CEIP Maria Garcia Cabanes de L’Aldea per un import de 
4.289,00 euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 5.183,64 euros, segons 
factura presentada en data 3 de setembre de 2018 amb R.E 2018/3169. 
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 5.183,64 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 459/21200. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
3. PROPOSTES URGENTS. 
 
No hi ha propostes urgents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 09:35 hores d el dia 16 d’octubre de 2018, de 
la qual, com a Secretària Accidental, estenc aquest a acta de 11 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     Estefania Curto i Zapater  
 


