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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 28/2018. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 5 DE 
DESEMBRE 2018. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  5 de desembre de 2018 
  
A L’Aldea, quan són les 11:00 hores, del dia 5 de desembre 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 Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
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.- PAROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A  LA SESSIÓ DE DATA 23 DE 
NOVEMBRE DE 2018. 
 
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 23 de 
novembre de 2018 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. Alcaldia  
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D’ UN 
ESTACIONAMENT RESERVAT PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA. (AV. 
CATALUNYA, xxx). 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
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“Vista la petició presentada en data 26 d’octubre de 2018 RE 2018/3807 per part del 
Sr. D. D. C. en la que sol·licita la concessió d’una zona de càrrega i descàrrega a l’Av. 
Catalunya XXX. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de data 26 de novembre de 2018. 
 
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 l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de l’Aldea reguladora de la taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció dels ingressos municipals de dret públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Concedir al Sr. D. D. C. una reserva de via pública per càrrega i descàrrega a l’Av. 
Catalunya XXX de l’Aldea amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2019. 
 
2.- Donar d’alta la reserva d’espai concedit per a l’exercici 2019 i següents amb la 
tarifa que li és d’aplicació (art. 6 A) de l’Ordenança Fiscal núm. 14): 
 
Nom Cognoms  Situació  Mida zona reserva via 

pública  
D. D. C.  Av. Catalunya XXX Zona de càrrega i 

descàrrega 
Sense rebaix de 9 metres 
x 30 €/ml = 270 € anuals 

 
3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base-Gestió 
d’Ingressos als efectes oportuns, i al servei municipal encarregat de la confecció del 
padró. 
 
4.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D’ UNA AJUDA 
MUNICIPAL, PL’A MET 6 2018. INTERESSAT: ZAPATER ASS ESSORS SL. NÚM. 
EXP.: 2018/1147. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“ANTECEDENTS 
 
1.- Les sol·licituds de subvencions destinades a fomentar la posada en funcionament 
de noves activitats industrials o comercials a la localitat i a fomentar la contractació de 
nous treballadors al municipi de l’Aldea, es tramiten a l’empara de les bases aprovades 
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en sessió de Ple de data 22 de març de 2018 i publicades al BOPT en data 25 de maig 
2018. 
 
2.- Els destinataris dels ajuts són les persones físiques o jurídiques que demanin una 
llicència d’activitats, o facin la perceptiva comunicació, per a instal·lar o obrir una nova 
indústria o activitat al terme municipal de l’Aldea, durant l’any 2018 i les persones 
físiques o jurídiques que contractin un nou treballador durant l’any 2018. 
 
3.- El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de desembre de 2.018. 
 
4.- La Sra. E. Z. A., actuant en nom i representació de Zapater Assessors SL amb CIF 
B43866987 amb data 2 d’octubre de 2018, registre general d’entrada a la corporació 
núm. 2018/3497, va demanar acollir-se a la subvenció PL’A MET 6 destinada a 
fomentar la contractació d’una nova treballadora per a la seva activitat aportant 
resolució sobre reconeixement d’alta a la Seguretat Social i contracte de treball a 
temps parcial. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Les Bases que han de regir la concessió de subvencions per al foment de la 
iniciativa empresarial i comercial i per la contractació de treballadors “PL’A MET 6” de 
l’any 2018 foren aprovades en sessió de Ple de data 22 de març de 2018. 
 
2.- Constitueix un dels objectes de les bases la concessió d’ajuts econòmics per a 
contractar treballadors, així com regular llur convocatòria. 
 
3.- Són destinataris de l’ajut les persones físiques o jurídiques que contractin un nou 
treballador, durant l’any 2018. 
 
4. En relació amb les condicions que s’han de complir per a la concessió de la 
subvenció municipal, les bases indicades preveuen el següent: 
 
- Els nous treballadors ho han de ser per a una indústria o comerç o activitat que es 
realitzi, o es pretengui realitzar en el terme municipal de L’Aldea. 
 
- El nou treballador ha de ser de nova incorporació a l’empresa o ha de portar un 
mínim de sis mesos sense treballar-hi. 
 
Per acreditar aquest extrem el sol.licitant ha d’aportar la documentació adient per 
demostrar la data de la baixa del treballador, per qualsevol mitjà de prova admès en 
Dret. 
 
- Els treballadors han de romandre en l’empresa contractant, un mínim de sis mesos a 
partir de la concessió de la subvenció. La contractació del treballador haurà de 
realitzar-se en el mes següent a la notificació de l’acord de concessió. Aquest termini 
començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’acord de concessió. 
 
- El nou treballador ha de portar un mínim de sis mesos, a partir de la petició de 
subvenció que es formuli, empadronat a L’Aldea. 
 
Per acreditar aquest extrem, el sol·licitant aportarà un certificat històric 
d’empadronament de la persona que es pretén contractar. 
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- El nou treballador ha d’estar en situació d’aturat o no ha d’estar desenvolupant cap 
mena de treball remunerat. 
 
5.- Al pressupost municipal consta l’aplicació 433/48013 amb consignació de crèdit 
suficient per atendre la concessió de l’ajuda sol·licitada, que és de 500 €. 
 
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. 47/2015. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Concedir a la mercantil Zapater Assessors SL amb CIF B43866987 una subvenció 
per import de 500 € per la contractació de la treballadora Sra. T. C. T. en virtut de les 
bases que regeixen la concessió de subvencions per al Foment de la Iniciativa 
Empresarial i Comercial i per a la contractació de Treballadors (PL’A MET 2018). 
 
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació 433/48013 del 
pressupost municipal 2018. 
 
3.- Advertir al beneficiari que per tenir dret al pagament d’aquesta ajuda ha 
d’acreditar davant l’Ajuntament que la nova treball adora s’ha mantingut un 
mínim de 6 mesos en l’empresa, comptats a partir de  la data de concessió de la 
subvenció, d’acord amb el previst a la base quarta (ii) punt 3 i base sisena. 
 
4.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció i notificar-lo a la 
interessada.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS D’ESCOM BRARIES I 
EMISSIÓ DE NOVES LIQUIDACIONS. (EXP. 2018/1155). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vistes les instàncies i documentació presentades de S. C. M. amb registres d’entrada 
núm. 2018/1840 i 2018/1927 de data 16 de maig de 2018 i 24 de maig de 2018, 
respectivament, on es posa de manifest que en relació a determinats rebuts emesos 
per la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble de la Plaça Doctor Maymó, X 2º 
de l’Aldea hi ha una titularitat errònia (ref. Cadastral 841603BF9183BXXXXUS). 
 
Atès que els rebuts emesos erròniament són els que porten la clau de cobrament 
431841002015010000101, 431841002016010000101, 431841002017010000101 i 
431841002018010000101. 
 
Atès que els rebuts de la taxa d’escombraries referents a l’immoble amb referència 
cadastral 841603BF9183BXXXXUS no prescrits han d’emetre’s a nom de Banco 
Popular Español amb DOI A28000727 i domicili al C Alcalá 26 de Madrid. 
 
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
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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. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de S. C. M., de la Plaça Doctor Maymó, X 
2º de l’Aldea, núm. fix T130 i amb claus de cobrament 431841002015010000101, 
431841002016010000101, 431841002017010000101 i 431841002018010000101 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 de la Plaça Doctor Maymó, X 2º de l’Aldea, 
a nom de Banco Popular Español amb DOI A28000727 i domicili al C Alcalá 26 de 
Madrid. 
 
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 S. C. M. i 
Banco Popular Español.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS D’ESCOM BRARIES I 
EMISSIÓ DE NOVES LIQUIDACIONS. (BASE REG. ENTRADA 2 018/4014 – EXP. 
2018/1116) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2018/4014 
de data 12 de novembre 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 Sant Josep 
X de l’Aldea hi ha una titularitat errònia (ref. Cadastral 8431802BF9183AXXXXEM). 
 
Atès que el rebut emes erròniament és el que porta la clau de cobrament 
4318410020170157888. 
 
Atès que el rebut de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència 
cadastral 8431802BF9183A0001EM ha d’emetre’s a nom de M. R. M. amb DOI 
XXXXX723N i domicili al C Via Arcàdia XX 3º 2ª de Sabadell CP 08206. 
 
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 de J. R. H. Q., del C Sant Josep X de l’Aldea, 
núm. fix T1064 i amb clau de cobrament 4318410020170157888 de la taxa 
d’escombraries municipal. 
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2.- Que s’emeti nova liquidació de la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble 
del C Sant Josep 4 de l’Aldea, a nom de M. R. M. amb DOI XXXXX723N i domicili al C 
Via Arcàdia XX 3º 2ª de Sabadell CP 08206. 
 
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 J. R. H. 
Q. i M. R .M.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A CONTRACTE MENOR  DE 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER AL FEST'IU 18. NÚM.  EXP.: 2018/1159. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“La Regidoria de Cultura va organitzar els actes del FEST’IU 18. Per poder portar a 
terme aquests actes es va efectuar l’encàrrec de subministrament de material a la 
mercantil CHARLI DELTA SL. 
 
La despesa d’aquest servei ascendeix a 4.736,00 euros (IVA exclòs), segons 
pressupost presentat a l’Ajuntament en data 4 de desembre de 2018 amb núm. de 
registre 2018/4224. 
 
L’import d’aquesta despesa ens situa en la figura del contracte menor prevista a l’art. 
118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
En virtut de la delegació de competències conferides per l’Alcaldia a la Junta de 
Govern Local en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, correspon a 
aquest darrer òrgan l’aprovació d’aquelles despeses quin import superen els 3.000 
euros. 
 
Donat que el subministrament encarregat a la mercantil CHARLI DELTA SL era 
indispensable per portar a terme els actes del FEST’IU 18. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 338/20303 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre aquest pagament. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposta l’adopció de l’acord següent:  
 
1.-Aprovar i disposar la despesa per import de 5.736,56 euros (IVA inclòs) 
corresponent al subministrament del material dels actes del FEST’IU 18 a favor de la 
mercantil CHARLI DELTA SL. 
 
2.- Aplicar aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 338/20303. 
 
3.- Notificar quest acord al servei municipal d’intervenció i a l’empresa adjudicatària del 
servei.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD DE CO NVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L’AJUNTAMENT 
DE L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2018/1160. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L’Ajuntament és titular del servei de Centre de Dia per la Gent Gran de l’Aldea amb 
codi de servei S09033. 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea té concedit des de l’any 2017 un total de 11 places 
concertades per al servei amb número de codi F22561. 
 
Que per tal de donar continuïtat a la prestació d’aquest servei en l’exercici 2019 i 
següents cal formalitzar el corresponent conveni interadministratiu entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
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. 
47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Aprovar la sol·licitud de conveni interadministratiu entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de l’Aldea, per donar continuïtat a la 
prestació del servei de centre de dia l’exercici 2019 i següents.  
 
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde perquè pugui signar quants documents facin falta i 
adoptar quantes resolucions convinguin per a la plena executivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 
 
QUART. Ratificar el present acord a la propera sessió plenària.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 11:25 hores d el dia 5 de desembre de 2018, 
de la qual, com a Secretaria Accidental, estenc aqu esta acta de 7 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     Estefania Curto i Zapater  
 


