ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 3/2020.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 6 DE
FEBRER DE 2020.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 6 de febrer de 2020
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 6 de febrer de 2020, es reuneixen a la Sala
de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en els
termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, que
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, el Secretari Accidental.
ASSISTENTS
Presideix
Alcalde
Sr. Xavier Royo i Franch
Vocals
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 24 DE
GENER DE 2020.
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 24 de gener de 2020
que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per
unanimitat l’esborrany de referència.
2. PROPOSTES
2.1. Urbanisme
2.1.1.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA
D'OBRES MENORS. INTERESSAT: ELÉCTRICA DEL EBRO SA. NÚM. EXP.
2020/57.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 20 de gener de 2020 amb
Registre general d'Entrada 2020/273:
EXP
2020/57

NOM I
COGNOM
ELECTRICA
DEL EBRO SA

SITUACIÓ

TIPUS OBRA

TOTAL
LIQUIDACIÓ

Pol. 9 Parc. 80

Menor

313,88€

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
24 de gener de 2020, 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.
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 ELECTRICA DEL EBRO SA la llicència necessària per a efectuar
les obres d’estesa aèria de 15m RZ 4x24Al de suport existent al camí de l’Ermita fins al
puntalet a instal·lar pel client al Polígon 9 Parcel·la 80 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
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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 corresponent 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 313,88€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
6.539,30 x 3,60 %
6.539,30 x 1,20 %

TOTAL

IMPORTS
235,41 €
78,47 €
16,00 €
313,88 €

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.
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.

SETÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició de
material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment
de vorera.
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.
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2.1.2.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA
D'OBRES MENORS. INTERESSAT: R. P. B. NÚM. EXP. 2020/31.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 10 de gener de 2020 amb
Registre general d'Entrada 2020/99:
EXP

NOM I COGNOM

SITUACIÓ

TIPUS
OBRA

TOTAL
LIQUIDACIÓ

2020/31

R. P. B.

Passatge 1.1
Hostasol

Menor

607,81€

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
31 de gener de 2020, 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.
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 R. P. B. la llicència necessària per a efectuar les obres de
pavimentació del Passatge 1.1 Hostasol 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.
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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 corresponent 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 607,81€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
12.662,89 x 3,60 %
12.662,89 x 1,20 %

TOTAL

IMPORTS
455,86 €
151,95 €
16,00 €
607,81 €

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.
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.

SETÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició de
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material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment
de vorera.
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 D'OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ PRÈVIA.
INTERESSAT: JOSE BAIGES MONLLAU. NÚM. EXP. 2019/1276.
El present punt es treu de l’ordre del dia degut a que ja es va resoldre a la passada Junta
de Govern Local de data 24 de gener i s’ha incorporat per error.
2.1.4.- PROPOSTA D'ACORD D'OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ PRÈVIA.
INTERESSAT: G. S. E. NÚM. EXP. 2020/49.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 14 de gener de 2020 amb Registre
d’entrada núm. 2020/151 per G. S. E. on comunica les obres consistents canviar la porta
del garatge ubicat al C/ Ventureta, XXX, 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 31 de gener de
2020, els actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa
urbanística.
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 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 G. S. E. on comunica les obres consistents en canviar la porta del
garatge situat al C/ Ventureta, XXX 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:
Expedient:
Sol·licitant:

Comunicació d'obres excloses de llicència consistents en canviar la
porta del garatge.
2020/49
G. S. E.
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R.G.E.:
2020/151
Emplaçament: C/ Ventureta XXX
Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions
d’assistència tècnica a l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la provisió d’alcaldia de data
20 de gener de 2020 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig , emeto l’informe
següent:
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que
resten subjectes a comunicació prèvia.
1.

Aquestes obres recauen en un sòl amb la classificació jurídica de Sòl Urbà
Consolidat, i les obres es realitzaran en sòl amb la qualificació de zona Extensiva
Clau 2B segons les actuals 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 (art. 89 i següents NSPM), Definició d’alineacions i límit de sòl
urbà de l’Aldea, Text Refós aprovat definitivament per la CUTE el 27 de maig de
2010 i publicades al DOGC en data 27 de setembre de 2010 i altres obrants en
aquest Ajuntament.

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/ Ventureta, XXX consistents en canviar la porta d’un garatge, amb
els següents condicionants:
•
•
•

3.

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.

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 2.200,00 €.
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CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL
4.

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

IMPORTS

2.200,00 x 3,60 %

79,20 €
79,20 €

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 79,20€ amb el següent
desglossament:

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
2.200,00 x 3,60 %

IMPORTS
79,20 €
79,20 €

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.5.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA
D'OBRES MENORS. INTERESSAT: NATURHEMP SL. NÚM. EXP. 2019/1288.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 18 de desembre de 2019
amb Registre general d'Entrada 2019/4856:
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EXP

NOM I COGNOM

SITUACIÓ

TIPUS
OBRA

TOTAL
LIQUIDACIÓ

2019/1288

NATURHEMP SL

Polígon 9,
Parcel·la 80

Menor

51,30 €

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
24 de gener de 2020, 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.
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 NATURHEMP SL la llicència necessària per a efectuar les obres
d’instal·lació d’un “postecillo” adossat a la tanca existent per al subministrament elèctric
segons vademècum d’ENDESA al Polígon 9 Parcel·la 80 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.
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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 corresponent 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 47,07€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
980,63 x 3,60 %
980,63 x 1,20 %

TOTAL

IMPORTS
35,30 €
11,77 €
16,00 €
51,30 €

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.
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.

SETÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició de
material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment
de vorera.
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.”
Es deixa constància de que la Regidora Sra. Irene Negre Estorach, ha sortit de la sala
per estar afectada per una causa d’abstenció en dit expedient, no intervenint en la
deliberació i votació d’aquest punt. No obstant, finalitzada la votació d’aquest punt
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s’incorpora novament a la sessió, participant en el debat i votació de la resta de punts
integrants en l’ordre del dia.
APROVAT amb els vots FAVORABLES del Sr. Alcalde, Xavier Royo Franch, José
Caballé Estorach i Josep Franch Pellisé.
2.1.6.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA
D'OBRES MAJORS. INTERESSAT: A. C. C. NÚM. EXP. 2019/1200.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 26 de novembre de 2019
amb Registre general d'Entrada 2019/4537:
EXP
2019/1200

NOM
COGNOM
A. C. C.

I

SITUACIÓ
Av. Catalunya, XXX

TIPUS
OBRA
Majors

TOTAL
LIQUIDACIÓ
8.620,24€

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 de l’arquitecte del Consell Comarcal en funcions
d’assistència a l’Ajuntament de l’Aldea de data 24 de gener de 2020 i l’informe jurídic
de data 5 de febrer de 2020, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals
se sol·licita 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.
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 la Sra. A. C. C. la llicència necessària per a efectuar les obres de
construcció d’habitatge unifamiliar a l’avinguda Catalunya, XXX de l’Aldea, amb estricta
subjecció a les condicions que figuren a l’expedient.
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb el projecte aprovat, 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
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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 corresponent 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 8.620,24€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
179.588,22 x 3,60 %

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 179.588,22 x 1,20 %
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)
TOTAL

IMPORTS
6.465,18 €
2.155,06 €
310,00 €
8.620,24€

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

•

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.
Deurà d’acreditar-se haver signat amb un gestor autoritzat un document
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus.
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.
Previ inici de les obres caldrà aportar:
• Full d’ assumeix de la direcció d’execució d’obra signada i visada per
l’Arquitecte Tècnic.
• Assumeix de Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució
d’obra signada i visada per l’Arquitecte Tècnic
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•
•

• Full d’estadística d’edificació i habitatge
Cal que l’interessat formalitzi la cessió de vials prèvia o simultàniament
a la concessió de la llicència.
Previ inici de les obres l’interessat haurà de sol·licitar que els serveis
tècnics de l’ajuntament delimitin les alineacions i rasants de
l’emplaçament.

SETÈ.- 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.
2.1.7.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA
D'OBRES MAJORS. INTERESSAT: NATURHEMP SL. NÚM. EXP. 2019/1156.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 16 de gener de 2020 amb
Registre general d'Entrada 2020/242:
NÚM. EXP.

NOM I COGNOM

SITUACIÓ

TIPUS
OBRA

TOTAL
LIQUIDACIÓ

2019/1156

NATURHEMP SL

Polígon 9,
Parcel·la 80

Majors

428,25€

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 de l’arquitecte del Consell Comarcal en funcions
d’assistència a l’Ajuntament de l’Aldea i l’informe jurídic de data 5 de febrer de 2020, els
actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 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.
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 la Sra. NATURHEMP SL la llicència necessària per a efectuar les
obres de construcció d’una caseta d’eines al Polígon 9 Parcel·la 80 de l’Aldea, amb
estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient.
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SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb el projecte aprovat, 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 corresponent 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 428,25€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)
TOTAL

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
3.284,72 x 3,60 %
3.284,72 x 1,20 %

IMPORTS
118,25 €
39,42 €
310,00 €
428,25 €

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

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.
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•
•

•
•
•

Deurà d’acreditar-se haver signat amb un gestor autoritzat un document
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus.
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.
Només s´admetran obres de manteniment i conservació. En cap cas
s´admetran obres de millora ni que comporten un augment del volum edificat.
L’ autorització s’entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
El material de la coberta inclinada ha de ser teula àrab de ceràmica no
esmaltada no admetent-se en cap cas cap tipus de xapa ni panell
“imitació” teula.

SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei
d’intervenció municipal als efectes procedents.”
Es deixa constància de que la Regidora Sra. Irene Negre Estorach, ha sortit de la sala
per estar afectada per una causa d’abstenció en dit expedient, no intervenint en la
deliberació i votació d’aquest punt. No obstant, finalitzada la votació d’aquest punt
s’incorpora novament a la sessió, participant en el debat i votació de la resta de punts
integrants en l’ordre del dia.
APROVAT amb els vots FAVORABLES del Sr. Alcalde, Xavier Royo Franch, José
Caballé Estorach i Josep Franch Pellisé.
2.1.8.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA
D'OBRES MENORS. INTERESSAT: NATURHEMP SL. NÚM. EXP. 2020/55.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 16 de gener de 2020 amb
Registre general d'Entrada 2020/239:
EXP

NOM I COGNOM

SITUACIÓ

2020/55

NATURHEMP SL

Polígon 9,
Parcel·la 80

TIPUS
OBRA
Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
52,00€

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
24 de gener de 2020, 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 NATURHEMP SL la llicència necessària per a efectuar les obres
per instal·lar un armari comptador per al subministrament elèctric segons vademècum
d’Endesa al Polígon 9, Parcel·la 80 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 corresponent 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 52,00€ amb el següent desglossament:
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CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
1.000,00 x 3,60 %
1.000,00 x 1,20 %

TOTAL

IMPORTS
36,00 €
12,00 €
16,00 €
52,00 €

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.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’ajuntament el
certificat o document acreditatiu de 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.

SETÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició de
material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment
de vorera.
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.”
Es deixa constància de que la Regidora Sra. Irene Negre Estorach, ha sortit de la sala
per estar afectada per una causa d’abstenció en dit expedient, no intervenint en la
deliberació i votació d’aquest punt. No obstant, finalitzada la votació d’aquest punt
s’incorpora novament a la sessió, participant en el debat i votació de la resta de punts
integrants en l’ordre del dia.
APROVAT amb els vots FAVORABLES del Sr. Alcalde, Xavier Royo Franch, José
Caballé Estorach i Josep Franch Pellisé.
2.2. Alcaldia
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA I L’AJUNTAMENT
DE L’ALDEA DESTINADA AL FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ CARITATIVA I

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

17

SOCIAL QUE AQUESTA ENTITAT DESPLEGA A L’ALDEA MITJANÇANT CARITAS
PARROQUIAL, ANY 2020. NÚM. EXP: 2020/45.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist el text del conveni de col·laboració destinat a finançar l’actuació caritativa i social
que Caritas Diocesana de Tortosa desplega a l’Aldea mitjançant Càritas Parroquial per
l’exercici 2020, i que s’ha de signar entre l’entitat CARITAS DIOCESANA DE TORTOSA
i aquest Ajuntament.
Atès que en el pressupost municipal 2020 hi figura una subvenció nominativa a favor
d’aquesta entitat per un import de 6.000,00 euros a l’aplicació pressupostaria 231/48001.
Atès el previst a l’art. 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, així com l’art. 66 del RD 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament que desenvolupa el text legal mencionat anteriorment.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut del
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de data 18 de juny.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’entitat CARITAS DIOCESANA DE
TORTOSA i l’Ajuntament de l’Aldea per al finançament de l’actuació caritativa i social
que aquesta entitat desplega a l’Aldea mitjançant Càritas Parroquial per l’exercici 2020,
quin text és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA I
L'AJUNTAMENT DE L’ALDEA DESTINADA AL FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ
CARITATIVA I SOCIAL QUE AQUESTA ENTITAT DESPLEGA A L’ALDEA MITJANÇANT
CARITAS PARROQUIAL, PER L'EXERCICI 2020
L’Aldea, a......... de ......... de 2020
REUNITS
D'una banda, l'Il·lm. Sr. Xavier Royo Franch, com a alcalde - president de l' Ajuntament de l’Aldea
(en endavant Ajuntament), en ús de les seves competències.
D'altra banda, el Sr. ___________________ amb NIF ___________, Director de Càritas
Parroquial de l’Aldea (en endavant Càritas Parroquial) com a representant de CARITAS
DIOCESANA DE TORTOSA, amb CIF R4300122A, segons delegació que s’acredita documental
mitjançant.........................
Actuen en nom i representació de les institucions respectives, degudament facultats per a aquest
acte, reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària, i
EXPOSEN
1. Que Càritas Diocesana de Tortosa exerceix la seva activitat caritativa i social a través de les
diferents Càritas Parroquials i Interparroquials de la Diòcesis i en el cas que ens ocupa a través
de Càritas Parroquial de l’Aldea.
2. Que Càritas Parroquial acompanya i dona suport a persones amb situació o risc d’exclusió social
al municipi de l’Aldea .
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3. Que és interès de l'Ajuntament donar suport econòmic a la iniciativa de Càritas Parroquial i per
a la qual ha sol·licitat ajut econòmic a l'Ajuntament
4. D'acord amb aquestes manifestacions, les dues parts decideixen subscriure el següent pacte,
amb subjecció a les següents.
CLÀUSULES
Primera.- Càritas Parroquial prestarà els seus serveis a les instal·lacions ubicades a Carrer de
l'Església, 40, 43896 de l'Aldea.
Segona.- Càritas Parroquial i l'Ajuntament es comprometen a fer un seguiment dels recursos
acordats a fi de corregir i millorar els serveis que creguin oportuns.
Tercera.- Càritas Parroquial mantindrà coordinacions mensuals amb els responsables dels serveis
socials municipals per tal que aquests puguin fer un seguiment acurat dels usuaris derivats i del
desenvolupament dels serveis subvencionats.
Quarta.- En el moment de sol·licitar l’ajut, Càritas presentarà declaració responsable de trobar-se al
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La declaració la
realitza de conformitat amb l'article 24.7 del RD887/2206, de 21 de juliol, el qual desenvolupa la llei
General de Subvencions, i donat el seu caràcter d'entitat sense ànim de lucre.
Cinquena.- L'Ajuntament abonarà a Càritas Parroquial la quantitat de 6.000,00 € per l'exercici 2020
amb càrrec a la partida 231/48001, prèvia consignació pressupostària, les quals es faran efectives
mitjançant transferència bancària al dipòsit d'estalvi ES52 2100 0626 1402 0020 1166 de Càritas
Parroquial.
Sisena.- La subvenció municipal es farà efectiva un cop CÀRITAS hagi justificat mitjançant
factures emeses reglamentàriament l’import de la subvenció que s’ha concedit, la qual cosa
podrà efectuar-se fins el dia 30 de desembre de 2020.
Tot i això és possible que l’Ajuntament de l’Aldea aboni a Càritas Parroquial l’import del 100% de
l’ajuda un cop signat el conveni, si el beneficiari està en disposició de poder justificar el 100% de
l’import de la subvenció concedida.
Per tal de justificar que la despesa ha estat realitzada i pagada i en base a l'objecte d'aquest
conveni, l'entitat realitzarà aquesta justificació mitjançant la presentació d'un compte justificatiu
en el seu cas semestral, respectant el termini anteriorment descrit, ( annexos 1 i 2, article 72 de
la RLLGS) on hi constaran:
Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en aquesta
subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, la qual contindrà:
a) Relació classificada de les despeses de l'activitat amb identificació del proveïdor , del
document, de l'import, de la data d'emissió i de la data del pagament.
b) Les factures o qualsevol altre document amb validesa jurídica, incorporats al paràgraf
anterior, que permeti acreditar el compliment de l'objecte del programa i el seu pagament.
c) Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin pogut participar en el
finançament del servei
Setena.- L'import resultant de la justificació no podrà ser inferior a l'import concedit. En cas que
l'import justificat sigui inferior a l'import concedit, l’import de la subvenció es rebaixarà amb la
mateixa quantitat.
Vuitena- Aquesta subvenció municipal és compatible amb qualsevol altra que rebi l'entitat per al
mateix projecte, sempre i quant, la suma total de les mateixes no superi el 100% de l'import total
del projecte subvencionat.
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Novena.- L’abast temporal d’aquest conveni es preveu per l’exercici 2020.
Desena.- Serà causa de resolució l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts, amb
denúncia prèvia d’una de les parts. Per iniciativa de qualsevol de les parts signants, i de comú
acord, podrà efectuar-se si escau, la denúncia total o parcial d’allò pactat, amb un mes d’antelació
a l'acabament de l'acord.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document per duplicat i a un sol efecte,
al municipi i en la data indicats a l’encapçalament.”

SEGON.- Imputar la despesa derivada d’aquest conveni a l’aplicació pressupostària
231/48001.
TERCER.- Publicar al portal de la transparència el text d’aquest conveni, un cop signat,
la concessió d’aquesta subvenció municipal.
QUART.- Notificar aquest acord a CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA, així com a
Càritas Parroquial l’Aldea i a l’Àrea d’Intervenció municipal.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ D'UN CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA I L'ASSOCIACIÓ
MUSICAL VERGE DELS PRATS PER AL FOMENT DE LA CULTURA MUSICAL AL
MUNICIPI PER L'ANY 2020. NÚM. EXP.: 2020/32.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L'Ajuntament de l’Aldea té entre els seus objectius i competències promoure i fomentar
de manera general la cultura musical en el nostre àmbit territorial.
L’Ajuntament de l’Aldea, en l’àmbit cultural, desenvolupa una política dirigida a fomentar
i potenciar la cultura musical en tots els àmbits inclosos dins de les seves competències,
és per això que vol donar suport a l’Associació Musical Verge dels Prats per a
l’organització, participació i desenvolupament de diversos projectes relacionats amb la
promoció musical a la població i que són de rellevant importància i així potenciar la
cultura musical i fomentar-la.
L’Art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix
que poden concedir-se directament les subvencions previstes nominativament en els
pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es desenvolupa reglamentàriament
a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual preveu que en aquests casos l’entitat
condecent i beneficiària poden subscriure un conveni, el qual ha d’incloure els extrems
recollits en aquest precepte.
Atès que en el pressupost municipal 2020 figura l’aplicació 334/48009 on es preveu la
concessió d’una subvenció per import de 6.000,00 € a l’Associació Musical Verge dels
Prats, i donat que en les bases d’execució del pressupost municipal també es contempla
aquesta subvenció en el punt 5.1 de la Base 34.
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18
de juny.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’entitat
ASSOCIACIÓ MUSICAL VERGE DELS PRATS per al foment de la cultura musical al
municipi, pel qual es regula la concessió directa d’una subvenció per import de 6.000,00
€ en els termes que consta incorporat a l’expedient.
2.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents a
l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni.
3.- Notificar aquest acord a l’ASSOCIACIÓ MUSICAL VERGE DELS PRATS, i
traslladar-lo al servei municipal d’intervenció.
4.- Un cop signat el conveni es publicarà en el portal de la transparència de l’Ajuntament
de l’Aldea.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2020
PER ATORGAR SUBVENCIONS A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE
L’ALDEA. EXP. 2020/80.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de desembre de 2017, aprovà inicialment
l’ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions dirigides a
l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i/o d’utilitat social municipal, publicantse en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i en el BOP de Tarragona de data 9 de gener
de 2018.
Atès que durant el període d’informació pública no es presentaren al·legacions,
l’aprovació de l’esmentada ordenança esdevingué definitiva, publicant-se el seu text
íntegre en el BOP de Tarragona de data 5 de març de 2018.
Per altra banda, en data 24 de gener de 2020 s’ha publicat en el BOP de Tarragona
núm. 2020-00499 el resum per capítols dels pressupost municipal 2020.
Atès el previst en l’art. 13.1 de l’ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament
dels ajuts indicats, correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de la convocatòria
anual de dites subvencions
Es proposa l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics dirigits a
l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i/o d’utilitat social municipal
desenvolupades per entitats o associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea
per a l’any 2020, d’acord amb les bases aprovades definitivament i publicades en el
BOPT de data 5 de març de 2018, el text de la qual és la següent:
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

21

“CONVOCATÒRIA
La present convocatòria té per objecte iniciar el procediment per la concessió de
subvencions per entitats o associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea,
que concedeix l’ajuntament, i previstes en les bases publicades en el BOPT de
Tarragona de data 5 de març de 2018
1.

Crèdit Pressupostari per al 2020

La dotació màxima de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria és, per a cada
àmbit i amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament, la següent:
-

2.

Subvencions a entitats vinculades a Benestar Social. Import màxim: 5.000
euros. Aplicació pressupostària 231 48004.
Subvencions a entitats vinculades a Educació. Import màxim: 6.600 euros.
Aplicació pressupostària 323 48003.
Subvencions a entitats vinculades a activitats culturals. Import màxim 2.500
euros. Aplicació pressupostària 334 48005.
Subvencions a entitats vinculades a activitats festives. Import màxim 5.800
euros. Aplicació pressupostària 338 48007.
Subvencions a entitats vinculades a activitats esportives. Import màxim: 4.500
euros. Aplicació pressupostària 341 48002.
Subvencions a entitats vinculades al comerç. Import màxim: 8.000 euros.
Aplicació Pressupostària 431 48006.
Objecte, condicions i finalitat de concessió de la subvenció

Respecte l’objecte, condicions i finalitats és d’aplicació el previst en els punts 1, 2, 4, i 8
de les bases publicades en el BOP de Tarragona de data 5 de març de 2018.
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes i activitats desenvolupats durant l’any 2020.
3.

Requisits per a sol·licitar la subvenció

Podran ser beneficiaris de les subvencions les associacions o entitats sense ànim de
lucre inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Aldea que, realitzin alguna de les
activitats relacionades en l’article 2 de les bases publicades en el BOP de Tarragona
de data 5 de març de 2018. En el punt sisè de les bases esmentades s’identifiquen
quines són les despeses subvencionables.
Les sol·licituds de subvenció i documentació que s’ha d’adjuntar, de conformitat amb el
previst en els punts 9 i 10 de les bases, es formalitzaran en el model normalitzat que
serà facilitat pel propi Registre General de l’Ajuntament o que es pot obtenir a partir de
la pàgina web municipal.
En el cas que fora necessari esmenar la sol·licitud presentada o la documentació
adjunta, es procedirà de conformitat amb el previst en el punt 13.2 de les bases.
4.

Òrgans competents per a la valoració i resolució del procediment
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La instrucció del procediment de concessió dels presents ajuts correspondrà a la
Comissió d’Avaluació integrada pels membres que s’indiquen al punt 13.3, apartat 2 de
les bases. La resolució del procediment correspondrà a la Junta de Govern Local.
5.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, en el
termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present
convocatòria pública en el BOP i en el taulell d’anuncis de la corporació.
6.

Termini de resolució i notificació

La resolució dels ajuts es comunicarà en el termini màxim de tres mesos. A partir
d'aquest termini el silenci administratiu s’entendrà desestimatori.
7.

Criteris de valoració de la subvenció i la seva ponderació.

Els criteris de valoració i ponderació dels ajuts convocats són els recollits al punt 15 de
les bases publicades en el BOP de Tarragona de data 5 de març de 2018.
8.

Publicació

La convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler
d’anuncis de la Corporació i en la web municipal.”
SEGON.- Aprovar l’autorització de la despesa, document comptable A, per un import de
32.400,00 euros amb càrrec a les partides següents del vigent pressupost municipal:
-

Subvencions a entitats vinculades a Benestar Social. Import màxim: 5.000 euros.
Aplicació pressupostària 231 48004.
Subvencions a entitats vinculades a Educació. Import màxim: 6.600 euros.
Aplicació pressupostària 323 48003.
Subvencions a entitats vinculades a activitats culturals. Import màxim 2.500
euros. Aplicació pressupostària 334 48005.
Subvencions a entitats vinculades a activitats festives. Import màxim 5.800
euros. Aplicació pressupostària 338 48007.
Subvencions a entitats vinculades a activitats esportives. Import màxim: 4.500
euros. Aplicació pressupostària 341 48002.
Subvencions a entitats vinculades al comerç. Import màxim: 8.000 euros.
Aplicació Pressupostària 431 48006.

TERCER.- Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER ATORGAR
AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES AL FINANÇAMENT DE DESPESES
D’ENSENYAMENT. CURS ESCOLAR 2019/2020. EXP. 2020/88.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 21 de desembre de 2016, aprovà inicialment
les bases per a la concessió d’ajudes municipals per al finançament de despeses
d’ensenyament, publicant-se en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i en el BOP de
Tarragona de data 18 de gener de 2017 el corresponent anunci d’exposició pública.
Atès que durant el període d’informació pública no es presentaren al·legacions,
l’aprovació de les esmentades bases esdevingué definitiva, publicant-se el seu text
íntegre en el BOP de Tarragona de data 13 de març de 2017.
Per altra banda, en data 24 de gener de 2020, s’ha publicat en el BOP de Tarragona
núm. 2020-00499 el resum per capítols dels pressupost municipal 2020.
Atès l’informe favorable de secretaria-intervenció, de data 29/01/2020
Es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics destinats al
finançament de despeses d’ensenyament pel curs 2019-2020, d’acord amb les bases
aprovades definitivament i publicades en el BOP de Tarragona de data 13 de març de
2017, el text de la qual és la següent:
“CONVOCATÒRIA
La present convocatòria té per objecte iniciar el procediment per la concessió de les
tipologies d’ajuts per alumnes que es concreten en el punt 2:
1.

Crèdit Pressupostari

La quantia màxima de despeses en aquesta convocatòria de subvencions és de
11.000,00 euros, que s’imputaran a l’aplicació 323/48008 del pressupost vigent.
2.
Objecte, condicions i finalitat de concessió de la subvenció Es poden
concedir els següents ajuts:

Ajuts al pagament de llibres escolars i/o material obligatori per alumnes escolaritzats
en el nivell de segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària, educació
secundària obligatòria, batxillerat, estudiants de cicles inicials de formació professional
i estudiants d’educació especial.
a)

L’Ajuntament sol·licitarà als corresponents centres d’ensenyament per cada curs escolar
la relació de material obligatori. No serà subvencionable l’adquisició del material escolar
no prescrit pel corresponent centre d’ensenyament.
b) Ajuts pel servei d’escolarització a l’escola bressol municipal de l’Aldea.
La despesa subvencionada és la corresponent al curs 2019-2020 i s’haurà de justificar
d’acord amb allò que disposa l’article 14 de les bases específiques per a la concessió
d’aquests ajuts, publicades en el BOP de data 13 de març de 2017.
3.

Requisits per a sol·licitar la subvenció

Podran ser beneficiaris dels ajuts convocats aquelles persones que compleixin els
requisits contemplats en l’art.3 de les bases específiques indicades anteriorment.
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Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran en el model normalitzat que serà facilitat
pel propi Registre General de l’Ajuntament o que es pot obtenir a partir de la pàgina web
municipal, i hauran d’anar acompanyades de la documentació que es detalla en l’art.4,
14 i si escau art.7 de les bases publicades en el BOP de Tarragona de data 13 de març
de 2017.
En el cas que fora necessari esmenar la sol·licitud presentada o la documentació
acompanyatòria, es procedirà de conformitat amb el previst en el penúltim i darrer
apartat de l’art.4 esmentat anteriorment.
4.

Òrgans competents per a la valoració i resolució del procediment

La instrucció del procediment de concessió dels presents ajuts correspondrà a l’equip
dels serveis socials bàsics amb el vistiplau de la Regidoria d’Acció Educativa i l’òrgan
competent per a la seva resolució és la Junta de Govern Local de la corporació.
5.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de la Corporació, en el termini de
25 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en
el BOPT i en el taulell d’anuncis de la corporació.
6.

Termini de resolució i notificació

La resolució dels ajuts es comunicarà en el termini màxim de tres mesos. A partir
d'aquest termini el silenci administratiu s’entendrà desestimatòri.
7.

Criteris d’atorgament de la subvenció i la seva ponderació.

Els criteris d’atorgament dels ajuts convocats són els recollits en l’art.3, 6 ,7 i
concordants de les bases específiques publicades en el BOP de Tarragona de data 13
de març de 2017.
8.

Publicació

La convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler
d’anuncis de la Corporació i en la web municipal.”
Segon.- Aprovar l’autorització de la despesa, document comptable A, per un import de
11.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 323/48008 del vigent pressupost municipal.
Tercer. Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIO DE L’OFERTA PÚBLICA
D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA A L’ANY 2020
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Competència:
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Oferta pública i bases proves de selecció i de provisió, distribuir retribucions
complementàries no fixes ni periòdiques
Identificació de l’expedient:
Oferta pública d’ocupació per a l’any 2020
Fets
El pressupost municipal per a l’any 2020, junt amb la Plantilla i la Relació de llocs de
treball d’aquest Ajuntament, ha estat aprovat en data 19 de desembre de 2019 i publicat
al BOPT núm. CVF 2020-00499 de data 24 de gener de 2020, sense que el període
d’exposició al públic s’hagi presentat reclamació, havent esdevingut definitiu.
En data 3 de febrer de 2020 la Secretaria d’aquest Ajuntament ha emès informe
favorable en relació amb la incorporació de les següents places en l’Oferta Pública
d’Ocupació d’aquest Ajuntament per l’exercici 2020.
Fonaments jurídics
L’art. 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix
que les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta d'ocupació, ajustant-se
als criteris fixats en la normativa bàsica estatal. La selecció de tot el personal, sigui
funcionari o laboral, ha de realitzar-se d'acord amb l'oferta d'ocupació pública, mitjançant
convocatòria pública i a través del sistema corresponent de concurs, oposició o concursoposició lliure en els quals es garanteixin, en tot cas, els principis constitucionals
d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat.
L’art. 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que les necessitats de
recursos humans amb assignació pressupostària que hagin de proveir-se mitjançant la
incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l’oferta pública d’ocupació, la
qual cosa comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per
a les places compromeses i fins a un 10% addicional, fixant el termini màxim per la
convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’oferta haurà de desenvolupar-se
dins el termini improrrogable de tres anys.
L’oferta ha d’aprovar-se anualment dins del primer trimestre de cada any natural, una
vegada aprovat el pressupost de l’exercici que es tracti, i ha de ser publicada en el diari
oficial corresponent.
D’acord amb l’art. 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de personal de les entitats locals, constitueix l’oferta pública d’ocupació de cada entitat
local les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales,
classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral, que
corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels
sistemes reglamentaris. Llevat que existeixin limitacions que ho impedeixin a la
normativa bàsica pressupostària general, cal incloure en l’oferta pública d’ocupació les
places ocupades per personal interí i els llocs de treball de caràcter laboral reservats per
a personal permanent i que estiguin ocupats per personal no permanent. En aquest
sentit és clar l’art. 10.4 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic que estableix que
els places vacants exercides per funcionaris interins hauran d’incloure’s en l’oferta
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d’ocupació corresponent a l’exercici en què es produeix el seu nomenament i si fos
possible en el següent, tret que es decideixi la seva amortització.
L’oferta pública d’ocupació ha de comprendre totes les places vacants agrupades en
dos annexos: annex I de funcionaris de carrera i annex II de personal laboral fix i amb
el contingut a què fa referència l’apartat tercer de l’art. 56.
A l’hora d’aprovar l’Oferta pública d’ocupació cal tenir en compte que la normativa de
pressupostos generals de l’Estat anual acostuma a establir restriccions a la incorporació
de nou personal en el sector públic. Això suposa que el mandat de l’art. 10.2 del Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic en relació amb l’obligació d’incorporar les places ocupades per
funcionaris interins contra vacant i el mandat de l’art. 56 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals en sentit
similar, s’ha de modular en funció de les limitacions que, en el seu cas, estableixin les
referides Lleis de pressupostos generals.
La normativa de pressupostos generals de l’Estat anual estableix diferents limitacions i
restriccions a la incorporació de nou personal en el sector públic però cal tenir en compte
que a dia d’avui encara no estan aprovats els Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’Any 2020.
L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació correspon a l’alcalde en base a l’art. 21.1 g)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 53.1.h) del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. En el cas de l’Ajuntament de l’Aldea aquesta atribució
ha estat delegada a la Junta de Govern Local per Decret de l’Alcaldia núm. 2019-216 de
data 18 de juny.
L’Oferta pública d’ocupació s’ha de publicar en el BOP de Tarragona i de conformitat
amb el que disposa l’art. 57.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el DOGC, sens
perjudici de la comunicació als òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui a
l’efecte de publicació coordinada amb la resta d’ofertes públiques d’ocupació de la resta
d’administracions públiques, i sens perjudici de trametre’n còpia a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
PART DISPOSITIVA:
Primer. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de les places vacants a la plantilla de
personal de l’Ajuntament de l’Aldea per a l’any 2020 i que consten en l’annex 1 i l’annex
2.
Segon. Publicar l’Oferta pública d’ocupació en el tauler d’anuncis de la Corporació, al
BOP de Tarragona i, de conformitat amb el que disposa l’art. 57.2 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats
Locals, en el DOGC, sens perjudici de la comunicació als òrgans de l’Administració de
l’Estat que correspongui a l’efecte de publicació coordinada amb la resta d’ofertes
públiques d’ocupació de la resta d’administracions públiques, i sens perjudici de
trametre’n còpia a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer. Donar compte del present acord a la propera sessió ordinària del ple.”
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Annex I: funcionaris de carrera
Denominació
(segons plantilla)

Escala

Subescala

Tècnic
Superior
Urbanisme Arquitecte

Escala
Administració
Especial
Escala
Administració
Especial
Escala
Administració
General
Escala
Administració
Especial

Tècnica

A1

1

Tècnica

A1

1

Tècnic
Superior
Administració (Serveis
jurídics)
Auxiliar Administració

Vigilants/
Municipals

Guàrdies

Administrativa

Tècnica

Grup/
Subgrup

C2

Nombre
vacants

Concurs
Oposiciólliure
Concurs
Oposició
Lliure
Concurs
Oposició
Lliure
Concurs
Oposició
Lliure

1

AP

Sistema de
Selecció

1

-

-

-

Annex II: Personal Laboral
Categoria
Laboral

Denominació
(segons plantilla)

Nivell
Titulació

C2

Auxiliar Administratiu/va

C2

2

Concurs
Lliure

Oposició

- vacant

C2

Oficial de 1º- conductor de C2
vehicle

1

Concurs
Lliure

Oposició

- vacant

AP

Peó Brigada

AP

1

Concurs
Lliure

Oposició

- vacant

C1

Tècnic Delineant

C1

1

Concurs
Lliure

Oposició

- vacant

C1

Tècnic de ràdio i premsa

C1

1

Concurs
Lliure

Oposició

- vacant

C1

Tècnic Auxiliar Dinamitzador C1
Cultural

1

Concurs
Lliure

Oposició

- vacant

AP

Ordenança

1

Concurs
Lliure

Oposició

- vacant

AP

de Núm.
De Sistema de Selecció
vacances

Observacions

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.6.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE
MENOR D'ADQUISICIÓ, TRANSPORT I MUNTATGE DE DUES PISTES DE PÀDEL.
NÚM. EXP.: 2020/69.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Esportiva:
“Fets
1. Justificada la necessitat de contractar els subministrament de dues pistes de pàdel,
el muntatge i transport.
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2. La unitat gestora ha presentat el pressupost d’Ismael Meiriño Martí registrat en data
23 de gener de 2020 amb núm. RE 2020/350.
3. 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 de subministrament, 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 al informe de necessitats.
- Codi CPV: 45212200-8
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé
- El preu del contracte es fixa en 9.294,00 €, i 1.951,74 € 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 11.245,74 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 9.294,00 €, pressupost net, i 1.951,74 € en concepte d’Impost
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
920/64100 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 a la 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.
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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.
2.2.7.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE DE
SERVEI DE MANTENIMENT DEL PROGRAMA ABSIS. NÚM. EXP.: 2019/1314.
Es dona compte de la següent proposta de la Regidoria d’Afers Interns i Institucionals:
“Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de manteniment anual dels programes
d’Absis.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ABS INFORMATICA, SLU
registrat en data 23 de gener de 2020 amb núm. RE 2019/4205.
3. 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 de servei, 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 al informe de necessitats.
- Codi CPV: 72212900-8
- El responsable del contracte serà Irene Negre Estorach
- El preu del contracte es fixa en 7.450,00 €, i 1.583,40 € 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.
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SEGON. Autoritzar la despesa per import de 9.123,40 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 7.450,00 €, pressupost net, i 1.583,40 € en concepte d’Impost
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 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 a la 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.
2.2.8.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D'UN
ESTACIONAMENT RESERVAT PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA AL CARRER
ESTACIÓ 14. NÚM. EXP.: 2020/94.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural:
“Vista la petició presentada en data 10 de gener de 2020 RE 2020/106 per part del Sr.
A. M. E. en nom i representació de Muñoz Forners SL en la que sol·licita la concessió
d’una zona de càrrega i descàrrega al carrer Estació número XX.
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del cos de Guàrdia
Municipal mitjançant informe de data 15 de gener de 2020.
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. 2019/216 de 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest
ACORD,
1.- Concedir al Sr. A. M. E. en nom i representació de Muñoz Forners SL una reserva
de via pública per càrrega i descàrrega al carrer Estació núm. XX de l’Aldea amb efectes
a partir del dia 1 de gener de 2020.
2.- Donar d’alta la reserva d’espai concedit per a l’exercici 2020 i següents amb la tarifa
que li és d’aplicació (art. 6 A) de l’Ordenança Fiscal núm. 14):
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Nom Cognoms / Raó Social

Situació

Muñoz Forners SL

C/
XX

Estació

Zona de càrrega i
descàrrega

Mida zona reserva via
pública
Sense rebaix de 5 metres
x 30 €/ml = 150 € anuals

3.- Traslladar aquest acord al cos de Guàrdia Municipal 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.
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DE LES TARIFES
URBANES AMB TAXÍMETRE PER A L'ANY 2020. NÚM. EXP.: 2020/101.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural:
“Vista la sol·licitud que formula Sersatrans d’actualització de les tarifes del serveis
d’autotaxi per a l’any 2020.
Vist que d’acord al Decret 339/01, 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.
Ateses les actuals tarifes de l’any 2020 que són les següents:
CONCEPTE
Baixa de bandera
Tarifa quilomètrica
Tarifa Horària

T-1
3,59 €
0,92 €
16,96 €

T-2
4,83 €
1,10 €
18,20 €

SUPLEMENTS
Recollida a domicili
Maletes i animals

2,00 €
1,60 €

2,00 €
1,60 €

T-1 (tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores.
T-2 (tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores dissabtes i diumenges i dies
festius.
Atès que Sersatrans proposa mateixes tarifes per a l’any 2020.
Atès que l’increment proposat no supera el percentatge autoritzat per la Comissió de
Preus de Catalunya, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
1er.- Autoritzar l’actualització de les tarifes del servei d’autotaxi per l’any 2020, que seran
les mateixes que les de l’any 2019.
2n.- Donar trasllat del present acord a la Comissió de Preus de Catalunya.
3r.- Comunicar l’acord a l’associació Sersatrans als efectes adients.”
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.10.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE CINEMA SOTA
LES ESTRELLES (NÚM. EXP.: 2019/330)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que en data 18 de desembre de 2019 i mitjançant Providència d’Alcaldia s’ha iniciat
expedient per a la resolució del contracte menor de servei de cinema sota les estrelles amb
Josep Mª Marin Pujadas (Exp. Núm.: 2019/330) aprovat per Junta de Govern Local de 5
d’abril de 2019.
Les Administracions Públiques tenen la possibilitat de resoldre els contractes que hagin
celebrat amb tercers sempre que es doni alguna de les causes que preveu l’article 211 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Vist que la Regidoria d’Acció Cultural he emès informe en què s’estableix que donada la
coincidència entre les dates previstes per a la realització de les diferents projeccions i les
de celebració d’altres actes organitzats des de l’Ajuntament, es va decidir no executar el
contracte de cinema sota les estrelles.
Atès que es va procedir a l’aprovació del pressupost presentat en data 9 de juliol de 2019
per tal de dur a terme la projecció d’una pel·lícula el dia 10 de setembre de 2019.
Atès que segons determina l’article 213 de la Llei de Contractes del Sector Públic no
procedeix la confiscació de la garantia i la indemnització a l’Ajuntament per part del
contractista en tant que no es considera com a culpós l’incompliment del contracte.
Vist que, segons determina l’article 109 del Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, s’ha
de donar al contractista un tràmit d’audiència per un termini de 10 dies naturals per tal que
es pronunciï sobre la resolució del contracte.
Atès que s’ha donat aquest tràmit d’audiència i finalitzat el mateix no s’ha donat resposta
al mateix segons consta en el Certificat expedit per la Secretaria d’aquest Ajuntament en
data 5 de febrer de 2020.
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 del següent
ACORD,
Primer.- Resoldre el contracte menor de cinema sota les estrelles (núm. exp.:
2019/330) amb Josep Mª Marin Pujadas.
Segon.- Notificar aquesta resolució al contractista.
Tercer.- Donar trasllat de la present resolució al Responsable del contracte i a l’àrea
d’Intervenció.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
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2.2.11.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’AUTORITZACIÓ D’ACCÉS A LES
INFRAESTRUCTURES PUBLIQUES PER PART DE DELINTERNET TELECOM,
S.L.U. (NÚM. EXP.: 2019/892)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist que en data 18 de desembre de 2019 (R.E.: 4870/2019) el Sr. A. C. C., actuant en
nom i representació de la mercantil Delinternet Telecom S.L.U, presenta sol·licitud
d’accés a infraestructures existents de titularitat municipal al terme municipal de l’Aldea,
amb la finalitat de procedir al desplegament de fibra òptica.
Atès que en data 3 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de
desplegament d’una xarxa d’accés en fibra òptica FTTH del terme municipal de l’Aldea
presentat per la mercantil Delinternet Telecom, S.L.U. de conformitat amb el que
determina l’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions.
Atès l’informe jurídic emès pel Secretari accidental sobre la legislació aplicable al cas.
Vist que l’article 37 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions,
estableix en el seu apartat primer que, les administracions públiques titulars
d’infraestructures susceptibles de ser utilitzades per al desplegament de xarxes
públiques de comunicacions electròniques facilitaran l’accés a les mateixes, sempre que
aquest accés no comprometi la continuïtat i la seguretat de la prestació dels serveis de
caràcter públic, en condicions objectives, de transparència i no discriminació als
operadors que instal·lin o explotin les xarxes públiques de comunicacions electròniques.
Tenint en compte el que de determina l’article 3.3 del Reial Decret 330/2016, de 9 de
setembre, relatiu a mesures per reduir el cost del desplegament de xarxes de
comunicacions electròniques d’alta velocitat, segons el qual s’entén per obres civils
cadascun dels resultats de les obres de construcció o enginyeria civil preses en conjunt
que es basten per desenvolupar una funció econòmica o tècnica i implica un o més
elements d’infraestructura física.
Atès que la Disposició addicional primera del RD 330/2016 esmentat anteriorment,
estableix que s’hauran de considerar obres civils d’importància insignificant aquelles
obres que suposin el desplegament de les infraestructures físiques lineals de menys de
10 metres de longitud.
Vista l’Ordenança Fiscal número 24 de l’Ajuntament de l’Aldea, reguladora de la taxa
per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o
entitats explotadores de serveis de subministrament, que preveu en el seu article 2 que,
constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el sòl, subsol o vol de les vies públiques municipals, per empreses o entitats
que utilitzin el domini públic per prestar els serveis de subministrament.
Atès que la interessada és titular de la xarxa que ocupa el sòl, vol o subsol de les vies
públiques la base imposable estarà constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents
de la facturació que s’obtingui al terme municipal.
D’acord amb l’article 8 de l’Ordenança Fiscal 24 la meritació de la taxa, en tractar-se
d’una autorització de nova utilització o aprofitament, es produiria en el moment de la
sol·licitud de la llicència i, a més, quan aquest aprofitament especial de les xarxes que
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ocupen el sòl, subsòl o vol de les vies públiques que han estat autoritzades o
prorrogades es perllonguin a diversos exercicis, la meritació tindrà lloc l’ú de gener de
cada any, sent el període impositiu l’any natural.
Tenint en compte que la interessada és una mercantil que actualment no està prestant
el servei o subministrament per al qual ha sol·licitat l’accés a les infraestructures
existents de titularitat municipal, la liquidació de la taxa en el moment de la sol·licitud de
l’autorització o aprofitament no pot ser altra que zero, en tant aquesta empresa no ha
obtingut beneficis al municipi de l’Aldea amb anterioritat. Per tant, la meritació de la taxa
tindrà lloc l’u de gener de cada any, sent els períodes impositius els anys naturals durant
els quals la mercantil presti el servei o subministrament per al qual ha sol·licitat dit accés.
La mercantil Delinternet Telecom, S.L.U. té l’obligació de presentar la informació relativa
a la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtingui al terme municipal
en els períodes marcats al paràgraf anterior d’acord amb el que determinen els article
93 i 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, desenvolupada
reglamentàriament als articles 30 a 57 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i procediments de gestió i
inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments
d’aplicació dels tributs. La seva falta d’atenció és motiu d’infracció tributària prevista a
l’article 203 de la Llei General Tributària.
Vist l’article 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, el silenci administratiu tindrà efecte desestimatori entre
d’altres supòsits, en els casos en que el sol·licitant o tercers puguin adquirir facultats
relatives al domini públic o servei públic.
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 d’aquest
ACORD,
Primer.- Autoritzar l’accés a infraestructures existents de titularitat municipal a la
mercantil Delinternet Telecom, S.L.U. d’acord amb el Pla de desplegament d’una xarxa
d’accés en fibra òptica FTTH del terme municipal de l’Aldea.
Segon.- Informar a la interessada que, a partir del primer trimestre de l’any 2021 i mentre
prestin el servei o subministrament per al qual han sol·licitat autorització d’accés a les
infraestructures existents de titularitat municipal, durant el primer trimestre de cada any,
hauran de presentar davant de la Intervenció la declaració de la xifra d’ingressos bruts
procedents de la facturació que obtingui al municipi l’any natural anterior per tal de
liquidar la taxa prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 24 d’aquest Ajuntament.
Tercer.- Notificar el present acord a la mercantil Delinternet Telecom, S.L.U. i a la
Intervenció d’aquest Ajuntament.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.12.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ
1/2020 DE LIQUIDACIONS DE L’IIVTNU. (EXP. 2020/93).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“Vista la relació 1/2020 de liquidacions practicades en relació a l’Impost sobre
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta d’un total
de 14 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352002401000BF91F0001HQ-2019-2003 transmetent M. T. P. O., import de 24,01€ i es
tanca amb la clau 43-184-352-8527418BF9182H0001XM-2019-2017 transmetent G. F.
F., import de 233,04€ i amb un import total les 14 plusvàlues de 1.679,99€.
Atès els articles 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora
de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol
de 2005.
Vist l’informe jurídic dels serveis jurídics de la Diputació de Tarragona – Base Gestió
d’Ingressos de data 16 de juliol de 2018, que transcrit literalment diu:
“Sol·licitat per l’ajuntament informe sobre la possibilitat de liquidar l’Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per la transmissió d’un
immoble ubicat en el municipi hem d’indicar:
ANTECEDENTS DE FET:
La sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, determinava
la inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març (en endavant TRLRHL), però sols en els supòsits en que no s’hagi produït un
increment de valor.
La pròpia sentència determina que no és funció del propi Tribunal
Constitucional determinar en quins supòsits s’ha produït el increment de valor, i que,
en aquest sentit, correspon al legislador estatal determinar en quins supòsits es
produeix la infracció de l’article 31 de la Constitució espanyola, i, per tant, no són
supòsit sotmesos a tributació per l’impost.
- Aquesta sentència del Tribunal Constitucional havia generat una tendència
maximalista en la interpretació de la mateixa per part dels Jutjats Contenciosos
administratius i per part del Tribunals Superiors de Justícia de l’Estat Espanyol, entre
ells el de Catalunya, que determinaven que com els esmentats articles havien estat
exclosos del sistema tributari local, els ajuntaments no podien liquidar l’Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en cap supòsit.
- Davant aquesta situació d’indefinició, i a l’espera de la modificació legal del Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, molts ajuntaments no liquidaven
l’impost, a fi d’evitar situacions de fermesa de les resolucions administratives i
judicials i poder incórrer en situacions de perjudici econòmic a les hisendes
públiques.
- La sentència del Tribunal Constitucional també va provocar que els contribuents
que havien satisfet l’import de les liquidacions amb anterioritat a la sentència
sol·licitessin la devolució dels imports satisfets.
- En data 9 de juliol de 2018 el Tribunal Suprem, en la sentència 1163/2018, ha
dictat la interpretació en interès de llei que determina els criteris que han de seguir
els ens locals per poder liquidar l’esmentat tribut.
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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
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constància que existeix un increment de valor dels terrenys entre el iter temporal de
l’adquisició i la transmissió.
b) Si s’impugna la present liquidació per manca d’increment de valor, el recurrent
haurà d’aportar les corresponents escriptures públiques que acreditin el preu
d’adquisició i el de transmissió. També s’admetran taxacions pericials, decrets
judicials que determinin el preu de remat de transmissió, fulls de valoració
d’expropiacions, ..., és a dir, documents reconeguts en dret per donar per certa
aquesta valoració d’adquisició.
c) L’ajuntament tindrà la possibilitat de valorar de forma contradictòria aquests
documents aportats, d’acord amb les valoracions dels tècnics municipals. De la
mateixa manera que, si l’immoble des de la seva adquisició, ha sofert alteracions
físiques (enderrocs, noves alçades de l’immoble, segregacions, ...), serà el tècnic
municipal qui haurà de determinar si les proves aportades pel contribuent s’ajusten
a la realitat urbanística per considerar la inexistència del fet imposable. En cas de
dubte recomanem desestimar i esperar si es recorre en via processal perquè sigui el
jutge si hi ha o no increment de valor.
En el supòsit que no es produeixi el fet imposable per pèrdua de valor del sòl,
l’ajuntament tancarà el corresponent expedient i notificarà al declarant amb els
següents termes: “atès no s’ha produït el fet imposable, li comuniquem que aquest
ajuntament ha procedit a tancar l’expedient per la transmissió de l’immoble, del qual
ens ha presentat la corresponent declaració”.
d) Si s’impugna la present liquidació per desacord en la fórmula de càlcul, s’haurà
de considerar que el recurrent està d’acord amb l’existència del fet imposable i, per
tant, s’haurà de desestimar el recurs interposat.
e) Si es sol·licita devolució d’ingressos indeguts, s’haurà de comprovar si
l’exigència del tribut va ser per liquidació o autoliquidació, de forma que si va ser
realitzada per liquidació i han transcorregut més d’un mes des de la seva notificació
o pagament i no s’havia interposat recurs de reposició, cal considerar l’acte com a
ferm i consentit pel deutor, de forma que s’ha de inadmetre per extemporaneïtat.
f) Si la devolució d’ingressos indeguts és contra una autoliquidació, s’haurà de
comprovar els elements de fons de la qüestió, requerint l’aportació de la
corresponent prova d’inexistència de fet imposable per part del contribuent,
analitzant si existeix aquest increment de valor, d’acord amb les premisses
establertes en l’apartat b) d’aquestes conclusions.
g) La manca de plusvàlua entre l’adquisició i la transmissió representarà el
reconeixement de declaració de nul·litat en la exigència de l’impost, la baixa del rebut
i, si s’escau, la corresponent devolució d’ingressos indeguts als contribuents. És
opinió de qui subscriu el present informe i que sotmet, gustosament, a qualsevol altra
opinió millor fonamentada en dret.”
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Aprovar la relació número 1/2020 de liquidacions practicades en relació a l’Impost
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta
d’un total de 14 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352002401000BF91F0001HQ-2019-2003 transmetent M. T. P. O., import de 24,01€ i es
tanca amb la clau 43-184-352-8527418BF9182H0001XM-2019-2017 transmetent G. F.
F., import de 233,04€ i amb un import total les 14 plusvàlues de 1.679,99 €.
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2n.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals adients,
als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.13.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS EMESOS DE TAXA DE
PREUS PÚBLICS AGRUPATS (EXP. 2019/1315).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la proposta de data 30 de setembre de 2019 registre general d’entrada núm.
2019/3834 presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió
d’Ingressos Local, on sol·licita la baixa del rebut emès a nom de J. L. L. L., del concepte
de taxes i preus públics agrupats, núm. fix 184100002736 i amb clau de cobrament
431841002018010002736.
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 de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de J. L. L. L., del concepte de taxes i preus
públics agrupats, núm. fix 184100002736, i amb clau de cobrament
431841002018010002736.
2n.- Procedir a dictar nova liquidació corresponent a l’any 2018, a nom de HEREUS DE
J. L. L. L., amb DOI ***5394**, i domicili al carrer AV GENERALITAT, XX del municipi
de ALDEA.
3r.- Traslladar aquest acord a Base-Gestió d’Ingressos, als serveis municipals adients i
als Hereus de J. L. L. L.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.14.- BAIXA DE REBUTS DE LA TAXA DE CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI
(EXP. 2019/1297).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la proposta de data 8 d’octubre de 2019 registre general d’entrada núm.
2019/3939, presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió
d’Ingressos Local, on es posa de manifest que la taxa de conservació de cementiri,
concretament el nínxol 31 1r pis, secció 2a rebut núm. fix 184846000441 i amb clau de
cobrament 43-184-840-2019-01-0000441-32, manté una titularitat errònia.
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Vista la petició de data 16 de desembre de 2019, amb registre general d’entrada núm.
2019/4838, presentada per J. J. I. F. amb DNI ***3000**sol·licitant la baixa del rebut
esmentat a nom seu, del concepte taxa conservació de cementiri, ja que afirma que
aquest nínxol no és seu.
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:
RESOLC,
1.- Donar de baixa el rebut emès a nom de J. J. I. F., amb DNI ***3000**núm. fix
184846000441 i amb clau de cobrament 43-184-840-2019-01-0000441-32 de la taxa de
conservació del cementiri, concretament el nínxol XX 1r pis, secció 2a.
2.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals encarregat
de l’actualització del padró de la taxa de conservació del cementiri i al Sr. Juan José
Izquierdo Ferré.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.15.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE L'ALDEA D’ADHESIÓ A
L’ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS I ELS
SERVEIS DE MANTENIMENT ASSOCIATS EN LES MODALITATS DE COMPRA I
ARRENDAMENT, AMB O SENSE OPCIÓ DE COMPRA, AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA. NÚM. EXP.: 2020/107.
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora d’Afers Interns i Institucionals:
“ANTECEDENTS
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2016, va
acordar adjudicar els diferents lots de l'Acord Marc per al subministrament d’equipament
informàtic i els serveis de manteniment associats en les modalitats de compra i
arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient número 2014.05)
2.- En data 17 de maig de 2015 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses amb ID GRUP, S.A.,
RICOH ESPAÑA, S.L.U., INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A., ITECHGRUP,
TEKNOSERVICE, S.L., SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A., NEWPROJECT
NETWORKING, S.A. i BBVA RENTING.
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3.- Atès que la Comissió executiva del Consorci Català de Desenvolupament Local, en
sessió de 9 de juny de 2016 va aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc pel
subministrament d’equipament informàtic i els Serveis de manteniment associats en les
modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra amb destinació a
les entitats locals de Catalunya a favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), en
tots els seus lots, per tal que aquesta última es subrogués en la posició del CCDL en
relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, procedint-se a la
formalització efectiva de la dita cessió en data 5 de juliol de 2016.
4.- En data 20 de març de 2017 va ser notificada l’aprovació definitiva de la pròrroga de
l’Acord marc del subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment
associats en les modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2014.05), i que aquesta va
ser formalitzada en data 3 d’abril de 2017.
5.- En data 17 d’abril de 2018 va ser notificada l’aprovació definitiva de la segona
pròrroga de l’Acord marc del subministrament d’equipament informàtic i els serveis de
manteniment associats en les modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció
de compra, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2014.05), i que
aquesta va ser formalitzada en data 20 d’abril de 2018.
6.- En data 8 de maig de 2019 es va resoldre aprovar la tercera pròrroga de l’Acord marc
del subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en
les modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2014.05), i que aquesta va ser formalitzada
en data 19 de maig de 2019.
7.- Vista la necessitat de l’Ajuntament de L’Aldea en modernitzar els equipaments
informàtics per tal de poder garantir un correcte funcionament de l’administració
electrònica.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de L’Aldea a l’Acord marc pel
subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en les
modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (exp. 2014.05) promogut per l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
Segon.- Aprovar l’adquisició de 24 ordinadors Lenovo Desktop TC M720s Intel i7-8700,
DDR4 de 4GB, 1 TB, W 10 Pro, 24 Teclats Lenovo amb Lector de Tarja, 24 Ampliacions
de 8 Gb Ram i 24 Monitors Lenovo ThinkVision T24i IPS LED", segons la oferta
presentada per l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A. (SEMIC, S.A) en
la modalitat compra per un import de 22.568,40 euros iva exclòs (27.307,76 € iva inclòs).
Tercer.- Notificar el present acord a SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A. (SEMIC,
S.A) en quant empresa adjudicatària.
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Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques - ACM
(preferentment per E-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic
centraldecompres@acm.cat o per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007
Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Cinquè. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea
d’Intervenció.
Sisè. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
Setè. 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.
2.2.16.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUT D’ESCOMBRARIES. (REG.
ENTRADA 2020/42– EXP. 2020/108).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la petició de la Sra. C. B. B. amb registre d’entrada núm. 2020/42 de data 7 de
gener de 2020, on es posa de manifest que va pagar un rebut emès per la taxa
d’escombraries corresponents a l’immoble del Camí Bordà, XX de l’Aldea clau de
cobrament 431841002019010000974-13 i aquest rebut s’ha duplicat (ref. Cadastral
43184A009001430000ZR).
Atès que el rebut de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència
cadastral 43184A009001430000ZR va ser ingressat mitjançant pagament bancari.
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. 2019/216 de 18 de juny.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1.- Procedir a la devolució de l’import de 60,00€ corresponents a la taxa d’escombraries
corresponents a l’immoble del Camí Bordà, XX de l’Aldea clau de cobrament
431841002019010000974-13 (ref. Cadastral 43184A009001430000ZR), per duplicitat.
2.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals encarregat
de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a la Sra. C. B. B..”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.17.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUT DE NÍNXOL. (REG. ENTRADA
2020/42– EXP. 2020/108).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“Vista la petició de la Sra. C. B. B. amb registre d’entrada núm. 2020/42 de data 7 de
gener de 2020, on es posa de manifest que el nínxol XXX 1-2 no és de la seva propietat.
Comprovada la titularitat pel personal d’aquest Ajuntament, es constata l’error de
titularitat esmentat.
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. 2019/216 de 18 de juny.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1.- Procedir a la baixa del rebut amb clau de cobrament 43-184-840-2019-01-000013847 corresponent a la taxa de nínxol XXX,1-2 número fix 184846000138.
2.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals encarregat
de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a la Sra. C. B. B.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.18.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUT D’ESCOMBRARIES I EMISSIÓ
DE NOVES LIQUIDACIONS. (REG. ENTRADA 2020/327– EXP. 2020/110).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la petició del Sr. J. S. T. C. amb registre d’entrada núm. 2020/327 de data 20 de
gener de 2020, on es posa de manifest que en relació a determinat rebut emès per la
taxa d’escombraries corresponents a l’immoble de l’Avinguda Catalunya, XXX 3r 3a de
l’Aldea clau de cobrament 431841002019010001077-57 hi ha una titularitat errònia (ref.
Cadastral 9437101BF9193E0018MI).
Consultada la titularitat d’acord amb les dades a les quals té accés aquest Ajuntament,
es constata que no és titularitat del Sr. J. S. T. C. sinó que el titular és CIMENTADOS3
SA.
Atès que el rebut de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència
cadastral 9437101BF9193E0018MI s’ha d’emetre a nom de CIMENTADOS3 SA amb
DOI A04823829 i domicili al PZ BARCELONA 5 CP 04006 ALMERIA.
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. 2019/216 de 18 de juny.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1.- Donar de baixa el rebut emès a nom de J. S. T. C., de l’Avinguda Catalunya, XXX 3r
3a, núm. fix T1213 i amb clau de cobrament 431841002019010001077-57 de la taxa
d’escombraries municipal.
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2.- Que s’emeti nova liquidació per a l’any 2019 de la taxa d’escombraries corresponents
a l’immoble l’Avinguda Catalunya, XXX 3r 3a a nom de CIMENTADOS3 SA amb DOI
A04823829 i domicili al PZ BARCELONA 5 CP 04006 ALMERIA.
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 CIMENTADOS3 SA i
a J. S. T. C.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.19.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CELEBRADA EN DATA 9 DE GENER DE 2020, DE BAIXA DE
REBUTS EMESOS DE TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES. -REGISTRE
GENERAL D’ENTRADA NÚM. 4776 (EXP. 2019/1299).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local celebrada en data 9 de gener
de 2020 hi ha una errada material al seu punt 2, redactat de la següent manera:
“2.- Que s’emetin noves liquidacions de la taxa d’escombraries corresponents a
l’immoble de Raval de Sant Ramón, 113 casa 2 de l’Aldea, a nom de Teana Investments
SLU amb DOI B87026233 i domicili al C Roure 6-8 4 (Pol. Ind. Mas Mateu) del Prat de
Llobregat CP 08820.”
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques, estableix la possibilitat de rectificar els errors
materials.
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 de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local celebrada en data 9
de gener de 2020 que queda redactat de la següent manera:
“1.- Donar de baixa el rebut emès a nom de I. C. G., de la Raval de Sant Ramón, XXX
casa 2 de l’Aldea, núm. fix 184100002411 i amb clau de cobrament
431841002019010002411 de taxes i preus públics agrupats.
2.- Que s’emetin nova liquidació de la taxa d’escombraries per a l’exercici 2019
corresponent a l’immoble de Raval de Sant Ramón, XXX casa 2 de l’Aldea, a nom de
Teana Investments SLU amb DOI B87026233 i domicili al C Roure 6-8 4 (Pol. Ind. Mas
Mateu) del Prat de Llobregat CP 08820.
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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 I. C. G. i a Teana
Investments SLU.”
SEGON.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries, a I. C. G. i a
Teana Investments SLU.
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.”
2.2.20.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CELEBRADA EN DATA 9 DE GENER DE 2020, DE BAIXA DE
REBUTS EMESOS DE TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES -REGISTRE
GENERAL D’ENTRADA NÚM. 4775 (EXP. 2019/1298).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local celebrada en data 9 de gener
de 2020 hi ha una errada material al seu punt 2, redactat de la següent manera:
“2.- Que s’emetin noves liquidacions, únicament pels exercicis no prescrits, de la taxa
d’escombraries corresponents a l’immoble del C Sindicat, 67, a nom de
BUILDINGCENTER SAU amb DOI A63106157 i domicili al C Recoletos, 37 6 de Madrid
CP 28004.”
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques, estableix la possibilitat de rectificar els errors
materials.
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 de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local celebrada en data 9
de gener de 2020 que queda redactat de la següent manera:
“1.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de M. F. S., del C/ Sindicat, XX, núm. fix
184100001831 i amb clau de cobrament 431841002019010001831 de la taxa
d’escombraries municipal.
2.- Que s’emetin noves liquidacions, per als exercicis 2018 i 2019, de la taxa
d’escombraries corresponents a l’immoble del C Sindicat, XX, a nom de
BUILDINGCENTER SAU amb DOI A63106157 i domicili al C Recoletos, 37 6 de Madrid
CP 28004.
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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 BUILDINGCENTER
SAU i a M. F. S.”
SEGON.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries, a
BUILDINGCENTER SAU i a M. F. S.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.21.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CELEBRADA EN DATA 9 DE GENER DE 2020, DE BAIXA DE
REBUTS EMESOS DE TAXA DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI. -REGISTRE
GENERAL D’ENTRADA NÚM. 3578 (EXP. 2019/1301).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local celebrada en data 9 de gener
de 2020 hi ha una errada material al seu punt 2, redactat de la següent manera:
“2n.- Emetre noves liquidacions, únicament pels exercicis no prescrits i a la modificació
de les dades censals per a propers padrons, a nom de HEREUS DE S. B. R., amb DOI
***2496**, i domicili al carrer CL RAVAL DE SANT RAMON, X del municipi de L'ALDEA.”
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques, estableix la possibilitat de rectificar els errors
materials.
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 de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local celebrada en data 9
de gener de 2020 que queda redactat de la següent manera:
“1r.- Donar de baixa el rebut emès a nom de de S. B. R., del concepte de taxes de
conservació de cementiri, núm. fix 184846000901, i amb clau de cobrament
431848402017010000901.
2n.- Emetre noves liquidacions per a l’exercici 2017 i modificar les dades censals per a
propers padrons, a nom de HEREUS DE S. B. R., amb DOI ***2496**, i domicili al carrer
CL RAVAL DE SANT RAMON, X del municipi de L'ALDEA.
3r.- Traslladar aquest acord a Base-Gestió d’Ingressos, als serveis municipals adients i
als Hereus de S. B. R.”
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SEGON.- Traslladar aquest acord a Base-Gestió d’Ingressos, als serveis municipals
adients i als Hereus de S. B. R.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.22.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CELEBRADA EN DATA 9 DE GENER DE 2020, DE BAIXA DE
REBUTS EMESOS DE TAXA DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI. -REGISTRE
GENERAL D’ENTRADA NÚM. 3708 (EXP. 2019/1302).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local celebrada en data 9 de gener
de 2020 hi ha una errada material al seu punt 2, redactat de la següent manera:
“Emetre noves liquidacions, únicament pels exercicis no prescrits i a la modificació de
les dades censals per a propers padrons, a nom de C. E. E. HEREUS amb DOI
***3703**, i domicili al carrer CL AFORES-DISSEMINAT, SN del municipi de L'ALDEA.”
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques, estableix la possibilitat de rectificar els errors
materials.
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 de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local celebrada en data 9
de gener de 2020 que queda redactat de la següent manera:
“1r.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de C. E. E., del concepte de taxa
conservació cementiri, núm. fix SEC2261-3 i 184846000266, i amb clau/s de cobrament
431848462007010000266,
431848462008010000266,
431848462009010000266,431848462010010000266,431848462011010000266,43184
8462012010000266,431848402013010000266,431848402014010000266,
431848402015010000266,431848402016010000266,431848402017010000266
i
431848402018010000266.
2n.- Emetre noves liquidacions, per als anys 2016, 2017 i 2018 i modificar les dades
censals per a propers padrons, a nom de HEREUS C. E. E. amb DOI ***3703**, i domicili
al carrer CL AFORES-DISSEMINAT, SN del municipi de L'ALDEA.
3r.- Traslladar aquest acord a Base-Gestió d’Ingressos, als serveis municipals adients i
als Hereus de C. E. E.”
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SEGON.- Traslladar aquest acord a Base-Gestió d’Ingressos, als serveis municipals
adients i als Hereus de C. E. E.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.23.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA
D’ESCOMBRARIES. (EXP. 2019/1316).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la petició de data 9 d’octubre de 2019 registre general d’entrada núm. 2019/3957
presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos Locals.
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 de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Donar de baixa dels rebuts emesos a nom de J. A. M. R., del concepte de taxes i
preus públics agrupats, núm. fix T2099, i amb clau/s de cobrament
431841002017010001070 i 431841002018010001070, corresponent a la taxa
d’escombraries de l’immoble ubicat a la Raval de Leche s/n.
2n.- Emetre noves liquidacions dels rebuts amb les claus de cobrament indicades al punt
1 del present acord únicament pels exercicis 2017 i 2018 i modificar les dades censals
per a propers padrons, a nom de HEREUS J. A. M. R., amb DOI ***9267**, i domicili al
carrer CL DISEMINADO, 0 del municipi de L'ALDEA.
3r.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, a l’interessat i als serveis
municipals adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.24.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA
D’ESCOMBRARIES. (EXP. 2019/1317).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la petició de data 10 d’octubre de 2019 registre general d’entrada núm. 2019/3980
presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos Locals.
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.
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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 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de J. P. M., del concepte de taxes i preus
públics agrupats, núm. fix 184100001522 i amb clau/s de cobrament
431841002017010001522, 431841002018010001522 i 431841002019010001522,
corresponent a la taxa d’escombraries de l’immoble ubicat al C/Montblanc, X.
2n.- Emetre noves liquidacions dels rebuts amb les claus de cobrament indicades al punt
1 del present acord únicament pels exercicis no prescrits i modificar les dades censals
per a propers padrons, a nom de nom de J. A. G. P., amb DOI ***1838**, i domicili al
carrer PS DEL EBRE XXX del municipi de L'ALDEA.
3r.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, a l’interessat i als serveis
municipals adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.25.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA
D’ESCOMBRARIES. (EXP. 2019/1318).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la petició de data 25 de novembre de 2019 registre general d’entrada núm.
2019/4517 presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió
d’Ingressos Locals.
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 de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de A. M. B., del concepte d’escombraries,
núm. fix T702, i amb claus de cobrament 431841002013010000644,
431841002014010000644, 431841002015010000644, 431841002016010000644,
431841002017010000644 i 431841002018010000644, 431841002019010000644,
corresponent a la taxa d’escombraries de l’immoble ubicat al C/Migjorn, X.
2n.- Emetre noves liquidacions dels rebuts amb les claus de cobrament indicades al punt
1 del present acord únicament pels exercicis no prescrits i modificar les dades censals
per a propers padrons, a nom de J. C. B., amb DOI ***9343** i domicili al carrer AV
ESPORTIVA XXX 01 01 del municipi de DELTEBRE (43580).
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3r.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, a l’interessat i als serveis
municipals adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.26.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA
D’ESCOMBRARIES. (EXP. 2019/1319).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la petició de data 15 d’octubre de de 2019 registre general d’entrada núm.
2019/4049 presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió
d’Ingressos Locals.
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 de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Donar de baixa el rebut emès a nom de HEREUS DE R. A. C., del concepte de
taxes d’escombraries núm. fix T55 i amb clau de cobrament 431841002019010000049,
corresponent a la taxa d’escombraries de l’immoble ubicat al C/ Alomà, XX.
2n.- Emetre nova liquidació del rebut amb la clau de cobrament indicada al punt 1 del
present acord únicament per l’exercici de l’any 2019 i modificar les dades censals per a
propers padrons, a nom de P. A. LL., amb DOI ***3372**, i domicili al carrer CL ALOMA
XX del municipi de L'ALDEA.
3r.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, a l’interessat i als serveis
municipals adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.27.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA
D’ESCOMBRARIES. (EXP. 2019/1320).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la petició de data 12 de desembre de de 2019 registre general d’entrada núm.
2019/4777 presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió
d’Ingressos Locals.
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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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 de 2019.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de HEREUS DE R. A. C., del concepte de
taxes d’escombraries, núm. fix T56 i T57 i amb claus de cobrament
431841002019010000048 i 431841002019010000050, corresponent a la taxa
d’escombraries de l’immoble ubicat al C/ Alomà, XX i C/ Alomà, XX.
2n.- Emetre noves liquidacions dels rebuts amb les claus de cobrament indicades al punt
1 del present acord per a l’exercici 2019 i modificar les dades censals per a propers
padrons, a nom de R. A. M., amb DOI ***9994**, i domicili al carrer CL ALOMA, XX del
municipi de L'ALDEA.
3r.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, a l’interessat i als serveis
municipals adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
3.PROPOSTES URGENTS
No hi ha propostes urgents.
La Presidència aixeca la sessió a les 13:45 hores del dia 6 de febrer de 2020, de la
qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta acta de 51 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

El Secretari Accidental

Xavier Royo i Franch

Joan Rallo Ventura
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