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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 26/2022 
 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D ’AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 30 DE 
DESEMBRE DE 2022. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  30 de desembre de 2022 
  
A L’Aldea, quan són les 12:30 hores, del dia 30 de desembre de 2022, 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 extraordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària 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 
 
Secretària Accidental 
Roser Noche Casanova 
 
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 16 DE 
DESEMBRE DE 2022. 
 
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 16 de desembre de 
2022 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.- Alcaldía 
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2.1.1.- DONAR COMPTE DE LES SENTÈNCIES DICTADES EN EL RECURS 
ORDINARI NÚM. 410/2016 RECURS D'APEL·LACIÓ NÚM. 56/ 2019, RECURS DE 
CASSACIÓ 2255/2021 I RECURS DE CASSACIÓ AUTONÒMIC 2 6/2022, TOTS 
INTERPOSATS PER LA MERCANTIL ASECAT, SA CONTRA L’AJ UNTAMENT DE 
L’ALDEA (EXP. NÚM.: 2022/1946) 
 
Fets 
 
1. La mercantil ASECAT, SA va interposar un recurs contenciós administratiu contra el 
Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Aldea, de data 29 de juliol de 2016, pel qual es 
denega la devolució de l’aval aportat per garantir l’execució simultània de les obres 
d’urbanització amb les edificacions autoritzades en l’expedient de llicències d’obres 
núm. 67/06. 
 
Aquest recurs es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Tarragona, amb el núm. de recurs ordinari 410/2016. 
 
2. En data 16 d’agost de 2018 l’esmentat Jutjat va dictar la Sentència núm. 183/2018 
per la qual es desestima el recurs presentat per la part actora. 
 
La part dispositiva de la sentència estableix: 
 
"FALLO 
 
QUE DEBO DESESTIMAR y DESESTIMO el presente recurso contencioso-
administrativo presentado por parte de la Procuradora de los Tribunales Inmaculada 
Amela Rafales, en nombre y representación de Asecat, S.A., contra el Acuerdo de 
Alcaldía de La Aldea, de fecha 29 de julio de 2016, confirmando el mismo por ser 
conforme a derecho, con expresa condena en costas de la parte actora hasta el 
límite de 300 euros." 
 
3. Contra aquesta sentència l’empresa ASECAT, SA va presentar recurs d’apel·lació 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que es va tramitar amb el número de recurs 56/2019. 
 
4. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 24 de novembre de 2020, va 
dictar la Sentència núm. 4847 per la qual es desestima el recurs presentat per la part 
apel·lant. 
 
La part dispositiva de la Sentència estableix: 
 
"FALLAMOS 
 
DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto en nombre i representación de 
“ASECAT, SA” contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
número 2 de los de Tarragona de 16 de agosto de 2018. Con imposición a la parte 
apelante de las costas causadas por las actuaciones seguida con motivo de esta 
apelación, bien que limitadas, por todos los conceptos, IVA incluido, a la cantidad 
máxima de 2.000 euros (dos mil euros)." 
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5. Posteriorment, contra aquesta sentència l’empresa ASECAT, SA va presentar recurs 
de cassació davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, que es va 
tramitar amb el número de recurs 2255/2021. 
 
6. El Tribunal Suprem, en data 7 d’octubre de 2021, va dictar la Provisió de data 7 
d’octubre de 2021 per la qual s’inadmet el recurs presentat per la part recurrent. 
 
La Provisió estableix: 
 
“Esta Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal 
Supremo acuerda -en aplicación del art. 90.4.a) en relación al 86.3 LJCA- su 
INADMISIÓN A TRÁMITE por irrecurribilidad de la sentencia, al versar la cuestión 
nuclear del recuso sobre la interpretación y aplicación de normas de derecho 
autonómico, en concreto del artículo 237 del Decreto 305/2006 305/2006, de 18 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo, referido a la simultaneidad 
de las obras de urbanización y las de edificación. 
 
Procede, asimismo, devolver las actuaciones al Tribunal de instancia para que resuelva 
sobre la admisión del recuso de casación autonómico planteado. 
 
Conforme al artículo 90.8 LJCA se imponen las costas procesales a la parte recurrente, 
cuyo límite cuantitativo máximo, por todos los conceptos, más IVA, si procede, se fija en 
1000 euros, a favor de la parte recurrida y personada, que se ha opuesto a la admisión.” 
 
7. Finalment, contra aquesta Provisió l’empresa ASECAT, SA va presentar recurs de 
cassació autonòmic davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que es va tramitar amb el número de recurs 26/2022. 
 
8. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 4 de novembre de 2022, va 
dictar la Interlocutòria núm. 52/2022 per la qual es declara la inadmissibilitat del recurs 
presentat per la part reclamant. 
 
La part dispositiva de la Interlocutòria estableix: 
 
"PARTE DISPOSITIVA 
 
En atención a lo expuesto, esta SECCIÓN DE ADMISIÓN ACUERDA: 
 
1º.- DECLARAR LA INADMISIBILIDAD del presente recurso de casación. 
 
2º.- IMPONER las costas procesales a la parte recurrente con el límite máximo de 1.000 
euros por todos los conceptos.” 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
estableixen l’obligació de complir les resolucions judicials en la forma que en elles 
s’especifica. 
 
Per tant, PROPOSO: 
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1. Donar compte de la Sentència núm. 183/2018 dictada en data 16 d’agost de 2018 pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, la Sentència núm. 4847/2020 
dictada en data 24 de novembre de 2020 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
la Provisió de data 7 d’octubre de 2021 dictada pel Tribunal Suprem i la Interlocutòria 
52/2022 de data 4 de novembre de 2022 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
 
2. Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona. 

 
2.1.2.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA BAIXA D'UN G UAL AL CARRER 
SANT RAMON NÚM. 4. NÚM. EXP.: 2022/1952.  
 
Vista la petició presentada en data 20 de desembre de 2022 RE 2022/5778 per part del 
Sr. M. O. H. A. en la qual sol·licita la baixa del gual núm. XXX situat al carrer Sant Ramon 
número X. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Declarar extingida la llicència per a gaudir de l’aprofitament especial de les voreres 
per entrada de vehicles a l’entrada del carrer Sant Ramon núm. X de L’Aldea. 
 
2.- Donar de baixa del padró municipal de taxes el gual núm. XXX situat al carrer Sant 
Ramon núm. X de L’Aldea. 
 
3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base.- Gestió 
d’Ingressos, als efectes oportuns. 
 
4.- Informar a l’interessat que la baixa del gual esmentat tindrà efectes fiscals a partir de 
l’1 de gener de 2023 i haurà de retirar la placa de gual. 
 
5.- Notificar el present acord a la interessada i al servei municipal encarregat de la 
confecció d’aquest padró. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA BAIXA D'UN G UAL AL CARRER 
SINDICAT NÚMERO X. NÚM. EXP.: 2022/1953.  
 
Vista la petició presentada en data 20 de desembre de 2022 RE 2022/5776 per part de 
la Sra. M. C. R. A., en representació de la Sra. M. T. A. B., en la qual sol·licita la baixa 
del gual núm. XX situat al carrer Sindicat número X. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
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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 d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Declarar extingida la llicència per a gaudir de l’aprofitament especial de les voreres 
per entrada de vehicles a l’entrada del carrer Sindicat núm. X de L’Aldea. 
 
2.- Donar de baixa del padró municipal de taxes el gual núm. XX situat al carrer Sindicat 
núm. 5 de L’Aldea. 
 
3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base.- Gestió 
d’Ingressos, als efectes oportuns. 
 
4.- Informar a la interessada que la baixa del gual esmentat tindrà efectes fiscals a partir 
de l’1 de gener de 2023 i haurà de retirar la placa de gual. 
 
5.- Notificar el present acord a la interessada i al servei municipal encarregat de la 
confecció d’aquest padró. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ D'UN CON VENI DE 
COL·LABORACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ D’ESPAIS ENTRE L ’INSTITUT PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ I L’AJU NTAMENT DE 
L’ALDEA  (NÚM. EXP. 2022/1963) 
 
L’Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació és una Fundació Privada, 
creada l'any 1993 per la UGT de Catalunya, com a instrument tècnic per gestionar plans 
de formació i orientació amb vista a desenvolupar polítiques actives d'ocupació, com 
també per promoure la investigació en metodologies de formació, elaboració d'informes, 
materials i recursos didàctics, amb l'objectiu de facilitar la integració i l'accés al mercat 
laboral dels/de les treballadors/es. 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea té l'interès i la voluntat de promoure la formació per 
l’ocupació per tal de contribuir a la millora dels treballadors i al progrés dels ciutadans i, 
en aquest sentit, cedeix el Casal de joves per a la realització dels cursos que organitzi 
l’IDFO al municipi. 
 
Atès l’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució 
de finalitats d’interès comú. 
 
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. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
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PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració per a la utilització d’espais entre l’Institut 
per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació i l’Ajuntament de l’Aldea, el text 
íntegre del qual consta a l’expedient. 
 
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 persona interessada 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 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES TARIFES URBANES  DE TAXI PER A 
L’ANY 2023 PRESENTADES PER SERSATRANS. (NÚM. EXP.: 2022/1968) 
 
Vista la sol·licitud presentada per Sersatrans en data 28 de desembre de 2022, 
mitjançant Registre General d’Entrada 2022/5851 de revisió de les Tarifes Urbanes amb 
Taxímetre per a l’any 2023, per a tots aquells serveis d’ús particular i amb pagament en 
acabar el servei. 
 
Vist que d’acord al Decret 339/2001, de 18 de desembre, la prestació del servei es troba 
inclòs en el supòsit previst per a l’aplicació de l’actualització de tarifes mitjançant el 
procediment simplificat. 
 
Atès que les Tarifes Urbanes de taxi al Municipi de L’Aldea per a l’any 2023, en relació 
a les del 2022, seran les mateixes d’acord amb el següent desglossament: 
 

 
 

− T-1 (tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners laborables de 8:00 a 20:00 hores.  
− T-2 (tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 20:00 a 8:00 hores, dissabtes, 

diumenges i dies festius. 
 
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. 
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Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.  Aprovar les  Tarifes Urbanes de Taxi proposades per a l’any 2023, que seran 
les mateixes que les de l’any en curs. 
 
Segon.  Donar trasllat del present acord a la Comissió de Preus de Catalunya. 
 
Tercer.  Comunicar l’acord a l’associació Sersatrans als efectes adients. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ADQUISICIÓ DI RECTA D’UN 
TERRENY (NÚM. EXP.: 2022/1154)  
 
La Sra. C. S. H., és propietària d’un immoble de 6.068 m2 de superfície, ubicat al polígon 
7 – parcel·la 231 de L’Aldea amb referència cadastral 9818901BF9191S0001DE 
d’aquesta localitat. La parcel·la està classificada urbanísticament com a sòl urbà no 
consolidat, d’acord amb les 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. 
 
Aquesta parcel.la cadastral es correspon amb la finca registral núm. XXX, inscrita al 
Tom XXXX, llibre XX, foli X, del Registre de la Propietat de Tortosa 1, quina propietat 
consta a nom de C. S. H., segons resulta del certificat registral emès en data 28 de 
desembre de 2022.  
 
Vista la provisió d’Alcaldia segons la qual s’entèn convenient adquirir la finca en 
propietat, atès la necessitat de disposar de terrenys per a una possible ampliació del 
cementiri municipal, així com per tal de dotar-lo de places d’aparcament. Els terrenys, 
classificats com a sòl urbà no consolidat, formen part de la reserva feta pel plenament 
urbanístic municipal per a l’ampliació dels equipaments de l’entorn del cementiri 
municipal. 
 
Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 29 de desembre de 2022, el qual 
entre d’altres, considera que és procedent la compra directa d’aquest terreny donada la 
seva qualificació urbanística i la seva ubicació, com també es refereix a la seva 
valoració, i l’informe de secretaria-intervenció de la mateixa data, que consten 
incorporats a l’expedient. 
 
Examinada la documentació que consta a l’expedient. 
 
Atès els fonaments de dret següents. 
 
— Els articles 52.2.p), 53.1.q) i 206 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— L'article 30 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, 
de 17 d'octubre. 
— La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 216/2019, de 18 de juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la compra de la finca núm. XXXX, inscrita al Tom XXXX, llibre XX, foli 
X, del Registre de la Propietat de Tortosa 1, la qual té una superfícies de de 6.068 m2, 
quina propietat consta a nom de C. S. H. per un import de 45.000 €. 

 
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació  del pressupost vigent de 
despeses. 

 
TERCER. Notificar a la Sra. C. S. H. el present acord. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde, Sr. Xavier Royo i Franch per a què comparegui en l’acte 
de formalització d’aquesta venda, i signi tots aquells documents que resultin precisos 
per fer efectiu aquest acord. 
 
APROVAT  per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:00 hores d el dia 30 de desembre de 2022, 
de la qual, com a Secretària Accidental, estenc aqu esta acta de 8 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
 
Xavier Royo i Franch     Roser Noche Casanova  


