ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 4/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 21 DE
FEBRER DE 2020.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 21 de febrer de 2020
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 21 de febrer 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 6 DE
FEBRER 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 6 de febrer 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 SOBRE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LA PRIMERA
OCUPACIÓ (NÚM. EXP.: 2018/887)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“Vist que en data 20 de gener de 2020 s’ha presentat sol·licitud per a la comunicació
prèvia de la primera ocupació relativa a l’ampliació i canvi d’ús d’un magatzem a
habitatge al c/ Raval de Fesol, de l’Aldea, Expedient d’obres 2018/887 , la qual va ser
autoritzada en virtut de la llicència d’obres atorgada per la Junta de Govern Local en
sessió de data 9 de novembre de 2018 a favor de S. G. N.
Vist l’informe de data 14 de febrer de 2020 emès al respecte per part del tècnic
municipal.
Atès l’art. 187 bis del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
Atès el que disposa l’Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa de llicències
urbanístiques.
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
216/2019 de 18 de juny de 2019.
Es proposa l’adopció del següent ACORD,
PRIMER. Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia de la primera ocupació
relativa a l’ampliació i canvi d’ús d’un magatzem a habitatge al c/ Raval de Fesol, de
l’Aldea Expedient d’obres 2018/887 , la qual va ser autoritzada en virtut de la llicència
d’obres atorgada per la Junta de Govern Local en sessió de data 9 de novembre de
2018 a favor de S. G. N.
SEGON. Aprovar la liquidació de taxa de l'esmentada llicència de 1a ocupació per import
de 67,00 € d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal núm.9.
TERCER. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI
D’ACTIVITAT D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC DE L’EDIFICACIÓ SITUADA AL
CARRER CLAVELL, 33 (NÚM. EXP.: 2019/1137)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist que en data 4 de novembre de 2019, per mitjà del registre d’entrada número
2019/4244, la Sra. C. P. D. presenta declaració responsable d’inici d’activitat d’habitatge
d’ús turístic de l’edificació situada al carrer Clavell, XX, d’aquest municipi.
Vist que l’informe tècnic de data 14 de febrer de 2019 és favorable.
Vist l’informe del Secretari-interventor accidental sobre la legislació aplicable a la
declaració responsable d’inici d’activitat d’habitatges d’ús turístic.
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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
2019/216 de data 18 de juny de 2020.
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent:
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la declaració responsable d’inici d’activitat
d’habitatge d’ús turístic de l’edificació situada al carrer Clavell, XX d’aquest municipi.
SEGON.- Procedir per part d’aquest Ajuntament a la tramitació de l’alta de l’HUT al
registre de Turisme de Catalunya.
TERCER.- Informar a la sol·licitant que l’adquisició de la titularitat d’un HUT resta
sotmesa a les següents obligacions:
−

−
−
−
−
−

−

−

El propietari/a de l’habitatge o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a les
persones usuàries i veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata
consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic (art. 67.3 del
Decret 159/2012).
El propietari/a o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei
d’assistència i manteniment de l’habitatge (art. 67.4 del Decret 159/2012).
La condició d’habitatge d’ús turístic impedeix al propietari o propietària al.legar-ne la
condició de domicili als efectes d’impedir-hi l’actuació inspectora de les autoritats
competents (art. 68.5 del Decret 159/2012)
Tots els habitatges d’us turístic han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació
i denúncia de l’òrgan competent en matèria de consum de l’Administració de la
Generalitat.
Aquests fulls han d’estar a l’abast de les persones usuàries en un lloc adequat dins
de l’habitatge d’ús turístic (art. 68.9 del Decret 159/2012)
Els habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible per a les persones usuàries
(art. 68.10 del Decret 159/2012):
a. El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i
denúncia.
b. El número de telèfon previst a l’apartat 2 d’aquest article.
c. Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici.
En el cas que la persona usuària d’un habitatge d’ús turístic atempti contra les regles
bàsiques de la convivència o incompleixi ordenances municipals dictades a aquest
efecte, la persona titular de la propietat o la persona gestora de l’habitatge d’ús
turístic ha de requerir, en el termini de 24 hores, el cessionari perquè abandoni
l’habitatge (art. 68.11 del Decret 159/2012).
El propietari/a, o la persona gestora en qui delegui ha de remetre a la Direcció
General de la Policia la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi
allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots aquells
que faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones (art. 70 del Decret
159/2012).

QUART.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat de l’acord al
Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
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2.1.3.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA D'OBRES
MENORS. INTERESSAT: C. G. P. (NÚM. EXP. 2019/1258)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 11 de desembre de 2019
amb Registre general d’entrada núm. 2019/4757:
EXP
2019/1258

NOM
COGNOM
C. G. P.

I

SITUACIÓ
Pol. XX
Parc. XX

TIPUS OBRA
–

Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
100,80 €

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
14 de febrer de 2020, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals es
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. 216/2019 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Concedir a C. G. P. la llicència necessària per a efectuar les obres de
col·locació de 27m2 de tela asfàltica i rajola de granet al terrat i fer la reparació de les
juntes de pedra i en morter de la façana 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
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 de 6 mesos a partir de la data
de recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el
transcurs de 1 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 100,08 € amb el següent desglossament:
BASE IMPOSABLE I
CONCEPTE
TIPUS
% IMPORTS
APLICABLE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 2.100,00 x 3,60 %
75,60 €
núm. 8)
Taxa de la Llicència Urbanística, per aplicació 2.100,00 x 1,20 %
25,20 €
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
TOTAL
100,80 €
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. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei
d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.4.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA D'OBRES
MENORS. INTERESSAT: J. B. M. (NÚM. EXP. 2019/1266)
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 12 de desembre de 2019
amb Registre general d’entrada núm. 2019/4772:
EXP
2019/1266

NOM
I
COGNOM
J. B. M.

SITUACIÓ
Av/ Catalunya,
XXX

TIPUS OBRA
Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
26,80 €

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
14 de febrer de 2020, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals es
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. 216/2019 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Concedir a J. B. M. la llicència necessària per a efectuar les obres de
reparació de la façana 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
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 de 6 mesos a partir de la data
de recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el
transcurs de 1 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 26,08 € amb el següent desglossament:
BASE IMPOSABLE I
CONCEPTE
TIPUS
% IMPORTS
APLICABLE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art.
300,00 x 3,60 %
10,80 €
núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
300,00 x 1,20 %
3,60 € (*)
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
16,00 €
Núm. 5)
TOTAL
26,80 €
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. 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.
2.1.5.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA D'OBRES
MENORS. INTERESSADA: N. V. A. (NÚM. EXP. 2019/1287)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 16 de desembre de 2019
amb Registre general d’entrada núm. 2019/4837:
EXP
2019/1287

NOM I COGNOM
N. V. A.

SITUACIÓ
Raval de Sant
Josep, XX

TIPUS
OBRA
Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
480,00 €

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
14 de febrer de 2020, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals es
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. 216/2019 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Concedir a N. V. A. la llicència necessària per a efectuar les obres de canvi
de finestres i bany 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
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 de 6 mesos a partir de la data
de recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el
transcurs de 1 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 26,08 € 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
10.000,00 x 3,60 %
10.000,00 x 1,20 %

IMPORTS
360,00 €
120,00 €
16,00 €
480,00 €

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 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. 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.
2.1.6.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D'UNA LLICÈNCIA D'OBRES
MAJORS. INTERESSAT: J. F. P. M. (NÚM. EXP. 2019/1257)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 11 de desembre de 2019
amb Registre general d'Entrada 2019/4756:
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EXP
2019/1257

NOM I
COGNOM
J. F. P. M.

SITUACIÓ
Raval de Sant
Ramon, XX

TIPUS
OBRA
Major

TOTAL
LIQUIDACIÓ
569,74 €

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 7 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 data 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Concedir al Sr. J. F. P. M. la llicència necessària per a efectuar les obres de
construcció d’una piscina a la raval de Sant Ramon, XX, 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
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.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) la taxa de la llicència urbanística i taxa de
connexió xarxa clavegueram per un import total de 9.804,21 € amb el següent
desglossament:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art.
7.215,00 x 3,60 %
núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
7.215,00 x 1,20 %
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)
TOTAL

CONCEPTE

IMPORTS
259,74 €
86,58 €
310,00 €
569,74 €

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.

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: DANIEL AGUILÓ PANISELLO, S.A. (NÚM. EXP. 2020/64)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 21 de gener de 2020 amb
Registre general d'Entrada 2020/324:
EXP
2020/64

NOM
I
COGNOM
Daniel Aguiló
Panisello, S.A.

SITUACIÓ
Pol. 5 –
Parc.19

TIPUS OBRA
Major

TOTAL
LIQUIDACIÓ
5.892,96 €
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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 7 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 data 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Concedir a la mercantil Daniel Aguiló Panisello, S.A. la llicència necessària
per a efectuar les obres d’execució de línia subterrània de baixa tensió de CT.111236 i
execució de línia subterrània 18/30kV i nou centre de transformació 25kV CT.111236,
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
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.
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CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) la taxa de la llicència urbanística i taxa de
connexió xarxa clavegueram per un import total de 9.804,21 € amb el següent
desglossament:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 122.770,00 x 3,60 %
núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 122.770,00 x 1,20 %
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)
TOTAL

CONCEPTE

IMPORTS
4.419,72 €
1.473,24 €
310,00 €
5.892,96 €

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’obra
• Assumeix de Coordinador de seguretat i salut

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.
2.1.8.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA COMUNICACIÓ D'OBRES MENORS.
INTERESSAT: E. F. R. (NÚM. EXP. 2020/142)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 7 de febrer de 2020 amb
Registre general d’entrada núm. 2020/534:
EXP
2020/142

NOM I COGNOM
E. F. R.

SITUACIÓ
Raval de Fesol,
XX

TIPUS
OBRA
Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
28,80 €
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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
14 de febrer de 2020, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals es
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. 216/2019 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Donar-se per assabentat sobre la comunicació d’obres excloses de llicència
E. F. R. consistents en la construcció d’una vorera 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
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 de 6 mesos a partir de la data
de recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el
transcurs de 1 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.
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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 26,08 € amb el següent desglossament:
BASE IMPOSABLE I
TIPUS %
APLICABLE

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

800,00 x 3,60 %

IMPORTS
28,80 €
28,80 €

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.
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.

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.
2.2. Alcaldia
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I EL CLUB PATÍ L’ALDEA, DESTINADA AL
FOMENT DE L’ESPORT EN EL MUNICIPI, ANY 2020. EXP.: 2020/131.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament de l’Aldea, en l’àmbit de l’esport, desenvolupa una política dirigida a
fomentar i potenciar la pràctica esportiva en tots els àmbits inclosos dins de les seves
competències. És per això que vol donar suport al Club Patí l’Aldea per a l’organització,
participació i desenvolupament de diversos projectes relacionats amb la promoció del
patinatge a la població i que són de rellevant importància i així potenciar la pràctica
d’aquest esport i fomentar-lo en totes les seves categories.
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.
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Atès que en el pressupost municipal 2020 figura l’aplicació 341/48014, on es preveu la
concessió d’una subvenció per import de 7.000,00 € al Club Patí l’Aldea, 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.
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 Club Patí
l’Aldea destinada al foment de l’esport per a l’any 2020, pel qual es regula la concessió
directa d’una subvenció per import de 7.000,00 € 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 al CLUB PATÍ L’ALDEA, 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.
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA
D’ESCOMBRARIES I EMISSIÓ NOVA LIQUIDACIÓ (EXP. 2019/1325).
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. 2019/3953
presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos Locals,
del concepte de taxes i preus públics agrupats, a nom de HEREUS DE J. M. G.
comunicant que aquest objecte tributari manté una titularitat errònia.
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 J. M. G. del concepte de
taxes i preus públics agrupats, núm. fix T1168 amb clau de cobrament
431841002009010000663,
431841002010010000663,431841002011010000663,43184100201201000066343184
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1002013010000663,431841002014010000663,4318410020150100006634318410020
16010000663,431841002017010000663,
431841002018010000663
i
431841002019010000663, corresponent a la taxa d’escombraries de l’immoble ubicat
al C/ Ventureta, XX 1r 2a.
2n.- Emetre nova liquidació del rebut 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 M. C. B. E. amb DOI ***1340** i domicili al carrer CL
MARINA, XX, 04, 02 del municipi de BARCELONA.
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.
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA
D’ESCOMBRARIES I EMISSIÓ NOVA LIQUIDACIÓ (EXP. 2019/1326).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
Vista la petició de data 15 de novembre de 2019 registre general d’entrada núm.
2019/4423 presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió
d’Ingressos Locals, del concepte de taxes i preus públics agrupats, a nom de HEREUS
DE C. C. B. comunicant que aquest objecte tributari manté una titularitat errònia.
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 C. C. B., del concepte
d’escombraries, núm. fix T1050 i amb clau de cobrament 431841002019010000941,
corresponent a la taxa d’escombraries de l’immoble ubicat al C/Major, XXX.
2n.- Emetre nova liquidació del rebut amb la clau de cobrament indicada al punt 1 del
present acord, per a l’exercici 2019 i modificar les dades censals per a propers padrons
a nom de CED TARRAGONA 2020 SL, amb DOI B55592240 i domicili al carrer AV UNO,
SN, B (URB CINCO ESTRELLAS III EDIFICI D) del municipi de EL CATLLAR (43764).
3rt.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, als interessats i als serveis
municipals adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA
D’ESCOMBRARIES PER DUPLICITAT D’UN REBUT (EXP. 2020/148).
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la petició de data 11 de febrer de 2020 registre general d’entrada núm. 2020/579
presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió d’Ingressos Locals,
del concepte de taxes i preus públics agrupats, a nom de M. E. B. comunicant que
aquest objecte tributari manté una titularitat errònia.
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 per duplicitat del rebut emès a nom de M. E. B., del concepte
RECOLLIDA ESCOMBRARIES, núm. fix T1329 i amb clau de cobrament
431843562019120000001, de l’immoble ubicat al C/Migjorn, XX.
2n.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, a la interessada i als serveis
municipals adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE TAXA
D’ESCOMBRARIES I EMETRE NOVES LIQUIDACIONS (EXP. 2019/1327).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la petició de data 18 de desembre de de 2019 registre general d’entrada núm.
2019/4865 presentada pel Departament de Gestió Tributària de BASE Gestió
d’Ingressos Locals, del concepte de taxes i preus públics agrupats, a nom de F. J. G.
V. comunicant que aquest objecte tributari manté una titularitat errònia.
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 F. J. G. V., del concepte de taxes i preus
públics agrupats, núm. fix 184100002314 i amb clau de cobrament
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431841002018010002314, corresponent a la taxa d’escombraries de l’immoble ubicat
a la Raval de Leche, de l’Aldea.
2n.- Emetre nova liquidació del rebut amb la clau de cobrament indicada al punt 1 del
present acord únicament per l’exercici 2018 i modificar les dades censals per a propers
padrons, a nom de HEREUS DE F. J. G. V., amb DOI ***2069** i domicili al carrer AR
DE LECHE- (APARTAT CORREUS XX) del municipi de L'ALDEA (43896).
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.
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL 2019. EXP 2020-150
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Competència:
Competència residual
Identificació de l’expedient
Aprovació de la liquidació
Fets
1. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació 2019 així com
encarregar a la secretaria accidental l’emissió dels informes corresponents.
2. La intervenció ha emès informes en relació als resultats pressupostaris de la liquidació
del pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
3. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:
3.1. Pressupost de despeses:
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

4.146.984,00
389.852,63
4.536.836,63
4.425.988,28
4.411.904,61
3.877.116,12
534.788,49

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

314.690,59
0,00
300.452,27
14.238,32

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

549.026,81

3.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

4.146.984,00
389.852,63
4.536.836,63
4.106.733,61
3.914,24
0,00
3.612.765,03
490.054,34

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

1.415.882,64
27.412,07
422.570,83
965.899,74

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1.455.954,08

3.3. Resultat pressupostari ajustat:
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3.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals:
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3.5. Estalvi net
2019
Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets
-Ingressos corrents afectats a operacions de capital
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per
actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments
urbanístics" i altres)

3.920.236,12

-Obligacions reconegudes (cap.1, 2 i 4): Oblig.recon.netes
-Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)

3.473.226,35
13.469,02

-Anualitat teòrica
ESTALVI NET

0,00

0,00
460.478,79

3.6. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 381.602,55 €.
Dintre d’aquests romanents no s’han apreciat romanents que hagin de ser d’incorporació
obligatòria d’acord amb allò que disposa l’art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
D’acord amb les previsions contingudes a l’article 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en el
pressupost municipal de 2020 es podran incorporar voluntàriament els romanents de
crèdit que es trobin en alguna de les situacions següents:
a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les
transferències de crèdit, que hagin estat concedides o autoritzades,
respectivament, a l’últim trimestre de l’exercici.
b) Els crèdits que emparin compromisos de despesa d’acord amb l’article 176
d’aquesta llei.
c) Els crèdits per operacions de capital.
d) Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats.
Aquests crèdits d’incorporació voluntària, s’incorporaran si existeixen recursos suficients
una vegada acordada la distribució del superàvit.
3.7. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació
del pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7
de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
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L'entitat local presenta una necessitat de finançament per import de 125.816,89 €
d'acord amb el següent detall:
Quadre
1.
Càlcul
de
l'estabilitat
Ingressos no financers
4.102.819,37
Despeses no financeres
4.411.904,61
Dèficit no financer
-309.085,24
Ajustos d'ingressos
Recaptació
128.866,51
PTE
0,00
Interessos
0,00
Ajustos de despeses
Compte 413
0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat
0,00
Interessos
0,00
Lísings
0,00
Execució d'avals
0,00
Aportacions de capital
0,00
Ingressos ajustats
4.231.685,88
Despeses ajustades
4.411.904,61
Necessitat de finançament
-180.218,73

3.8. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2018 amb aquell
que es desprèn de la liquidació del 2019.
La despesa computable de l'exercici 2019 serà la no financera, exclosos els interessos
del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de
les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb
superàvit de la liquidació del 2017 i, si escau, aplicarem els ajustos SEC que estableix
la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2018 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola que del 2018 al 2019 és del 2,7% i, si s’escau, afegirem els increments
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació
avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat
local incompleix la Regla de la despesa amb un marge de 632.326,58 €.

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)

Liquidació
exercici 2018
3.799.789,81
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)
a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la
Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

3.799.789,81

4.411.964,61
0,00

396.166,75

92.257,77
296.928,98
6.980,00

3.403.623,06
0,027
3.495.520,88

284.117,15
0,00
0,00
85.816,93
149.320,22
48.980,00
0,00
0,00
4.127.847,46

0,00
0,00
3.495.520,88
4.127.847,46
-632.326,58
21,28%

3.9 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
Deute públic:

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

24

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute
per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/18, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
3.920.236,12
0,00
3.920.236,12
0,00
0,00
0,00%

Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 25,82 dies.
Fonaments jurídics
1. L’article 191 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, i l’article 89 del Reial decret 500/1990,
de 20 d’abril, disposen que el pressupost de l’exercici es liquidarà en relació a la
recaptació de drets i al pagament d’obligacions al 31 de desembre de l’any natural
corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments
pendents.
2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del
pressupost posa de manifest diversos aspectes:
•

•

Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els
crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades
i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials,
les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, així com la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions
pendents de pagament el 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els
romanents de crèdit i el romanent de tresoreria per a despeses generals.
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4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
5. L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
6. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament
net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del
superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta
distribució i destí del superàvit.
7. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses
o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les
obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la
situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i
despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit
del deute.
8. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
9. L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant) estableix que si la liquidació se situa en
superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell d’endeutament net.
10. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix que si les corporacions
locals compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de les
Hisendes locals en matèria d’autoritzacions d’operacions d’endeutament, ha liquidat
l’exercici anterior amb capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a despeses
generals positiu i el seu període mig de pagament no supera el valor de 30, podran
destinar l’import del superàvit un cop deduïdes, si escau, les despeses pendents
d’aplicar a pressupost, a finançar inversions financerament sostenibles amb el límit de
la previsió de la capacitat de finançament de l’exercici següent.
11. La disposició addicional setzena 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 estableix que
anualment, conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de
l’entitat local i es publicarà al portal web el grau de compliment dels criteris establerts a
la memòria econòmica de la inversió així com del seu grau d’execució.
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12. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
Informació Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en
matèria de gestió pressupostària:
-

-

-

-

La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del
pla de reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril.
L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació
previstes en la normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en
aquest últim cas s'hagués formulat requeriment.
La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió
de noves mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb
l'article 24.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de
reequilibri, segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril.

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:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, en els termes que consta
a l’expedient, i que resulta el següent:
a. Resultat pressupostari ajustat: 80.767,39 €
b. Romanent de Tresoreria per a despesa general: 1.420.233,46 €
c. Romanent de Tresoreria per a despesa general ajustat: 714.274,33 €
d. Incompliment de la Regla de la Despesa per import de: 632.326,58 €
e. Necessitat de finançament: 180.218,73 €
f. Rati Deute viu: 0,00%
g. Període mig de pagament: 25,82 dies.
2. La liquidació del pressupost de l’entitat incompleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i la regla de la despesa.
L’entitat local té un pla econòmic financer 2019-2020, en vigor amb horitzó 2020,
per la qual cosa ha d’adoptar les mesures oportunes a fi que al venciment es
compleixen els objectius i regla de la despesa.
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que es
celebri.
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.7.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE
MENOR PER AL SERVEIS D'ASSESSORAMENT COMPTABLE ANUAL. NÚM. EXP.:
2020/116.
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’assessorament comptable anual.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ZAPATER ASSESSORS
SOCIEDAD LIMITADA, SL registrat en data 3 de febrer de 2020 amb núm. RE 2020/471.
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 serveis, 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: 79200000-6
- El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch.
- El preu del contracte es fixa en 9.600,00 €, i 2.016,00 € 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 11.616,00 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 9.600,00 €, pressupost net, i 2.016,00 € 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.
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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 UN CONTRACTE MENOR PER
REALIZAR ELS FOCS ARTIFICIALS DE LES FESTES MAJORS 2020. NÚM. EXP.:
2020/137.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Festes:
“Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de l’espectacle de Focs Artificials per
a les Festes Majors 2020.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil PIROTECNIA TOMAS SL
registrat en data 12 de febrer de 2020 amb núm. RE 2020/582.
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 serveis, 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: 24613200-6
- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé.
- El preu del contracte es fixa en 8.850,00 €, i 1.858,50 € 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.
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- 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 10.708,50 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 8.850,00 €, pressupost net, i 1.858,50 € 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.
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE
MENOR D'HONORARIS PER REDACCIÓ DE VARIES MEMÒRIES TÈCNIQUES.
NÚM. EXP.: 2020/144.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei de redacció de l’avantprojecte i
memòria valorada de l’actuació al Barri St. Ramón i al camí escola i a l’avantprojecte i
memòria valorada de l’entrada al municipi per la carretera de Tortosa.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de DAMIAN ENCONTRADO SOL
registrat en data 13 de febrer de 2020 amb núm. RE 2020/603.
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.
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Part dispositiva
PRIMER. Executar el contracte de serveis, 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: 71245000-7
- El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch.
- El preu del contracte es fixa en 7.725,61 €, i 1.622,38 € 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 9.347,99 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 7.725,61 €, pressupost net, i 1.622,38 € 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.
2.2.10.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR DE
SERVEI DE PINTAT DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A VARIES ZONES DEL
MUNICIPI. NÚM. EXP.: 2020/133.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural:
“Fets
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1. Justificada la necessitat de contractar el servei de pintat de senyalització horitzontal
per a la zona de Robert Graupera, zona Antiga Nacional i la zona dels pàrquing del
costat de l’Ajuntament.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil SEPITAR 2016
SOCIEDAD LIMITADA registrat en data 10 de febrer de 2020 amb núm. RE 2020/553.
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 serveis, 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: 34928470-3
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach
- El preu del contracte es fixa en 7.780,07 €, i 1.633,81 € 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 9.413,88 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 7.780,07 €, pressupost net, i 1.633,81 € 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.
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CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.11.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE L'ALDEA D’ADHESIÓ A LA
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT NÚM. 2018.03-D1 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT DE PAPER AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE
CATALUNYA (EXP. 2018.03) ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA LYRECO ESPAÑA, SA. NÚM. EXP.:
2020/149.
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 4 d’octubre de 2018,
va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03) a les empreses seleccionades següents:
CANON ESPAÑA S.A.U, SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A i LYRECO ESPAÑA
S.A.
2.- En data 7 de novembre de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses CANON ESPAÑA S.A.U,
LYRECO ESPAÑA S.A i SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A.
3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 74/2018, de data 15 de novembre, es
va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, mitjançant oferta presentada en Sobre digital (expedient
2018.03.D1)
4.- En data 29 de novembre de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació
del corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va
acordar adjudicar el contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del
subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant
oferta presentada en sobre digital (expedient 2018.03-D.1) a l’empresa LYRECO
ESPAÑA S.A, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 9 de gener de 2019, i
essent, en conseqüència plenament executiu.
5.- En data 5 d’abril de 2019, en sessió extraordinària de la Comissió Executiva del
CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment de cessió i subrogació, va
aprovar definitivament la cessió del contracte basat en l’Acord marc de subministrament
de paper a favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
6.- En data 8 de novembre de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar
definitivament l’expedient de la primera pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.03-D1)

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

33

en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 13 de novembre de 2019.
FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de
la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació
i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del
TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova
LCSP.
Articles 220 i 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, Article 153 i
220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya
aprovats per la Resolució de Presidència núm. 42/2018, de 18 de juny i publicats al perfil
de contractant de l’entitat.
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del
subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar
mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 74/2018 de data 15
de novembre i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
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:
ACORDA
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de L’Aldea a la primera pròrroga del
contracte basat (Exp. 2018.03-D1) en l’Acord marc de subministrament de paper amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03).
Segon.- Aprovar l’adquisició de 50 Paquets de 500 fulls de paper reciclat Steinbeis
Classic White - A4 - 80 g/m2 i de 50 Paquets de 500 fulls de paper reciclat Steinbeis
Classic White - A3 - 80 g/m2 segons la oferta presentada per l’empresa Lyreco España
SA en la modalitat compra per un import de 822 euros iva exclòs (994,62 € iva inclòs).
Tercer.- Notificar aquest acord a Lyreco España SA, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper (Ctra. de l’Hospitalet,
147-149 Edifici Paris D, 08940, Cornellà de Llobregat), així com a l’Associació Catalana
de Municipis (preferentment per e-Notum al NIF G66436064 i el correu electrònic
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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.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.12.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA DE LA GESTIÓ I MANTENIMENT DELS
SISTEMES INFORMÀTICS I DE COMUNICACIONS DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA (NÚM. EXP.: 2020/52)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atenent que per acord de Junta de Govern Local de 24 de gener de 2020 es va aprovar
l’expedient de contractació “Servei d’assistència tècnica informàtica de la gestió i
manteniment dels sistemes informàtics i de comunicacions de l’Ajuntament de l’Aldea”
Vist que ha presentat oferta la següent mercantil:
•

EBRECLICK, S.L.U

Atès que, segons l’informe de valoració d’ofertes emès per la Mesa de contractació la
mercantil Ebreclick, S.L.U. ha obtingut una puntuació de 85 punts.
Atès el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord de
data 27 de juny de 2019.
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent ACORD,
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Ebreclick, S.L.U. el contracte “Servei d’assistència
tècnica informàtica de la gestió i manteniment dels sistemes informàtics i de
comunicacions de l’Ajuntament de l’Aldea”, per procediment obert simplificat, amb
diferents criteris de valoració, per un import de 10.600,00 € i 2.226,00 € d’IVA anuals.
SEGON. Disposar la despesa corresponent als mesos d’abril a desembre de l’any 2020
a càrrec de l’aplicació pressupostària 920/21600 de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal d’aquest Ajuntament.
TERCER. Notificar a l’empresa adjudicatària el present acord.
QUART. Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció d’aquest Ajuntament als
efectes oportuns.
CINQUÈ. Publicar el present acord al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de l’Aldea i
al Registre Públic de Contractes.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
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2.2.13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
“SERVEI DE NETEJA VIÀRIA PER A L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA” (NÚM. EXP.:
2020/161)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“ANTECEDENTS
Atès que en data 20 de febrer de 2020, l’Alcalde de la Corporació incoa l’expedient per
a la contractació de “Servei de neteja viària per a l’Ajuntament de l’Aldea”.
Vist que s’ha justificat la necessitat i idoneïtat del contracte per part de la Regidoria
d’Acció Urbana.
Vist l’informe de la Intervenció municipal sobre el percentatge que suposa la contractació
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist l’informe de Secretaria en que es detalla que, d’acord amb les característiques del
subministrament, es considera el procediment més adequat per a la seva adjudicació el
procediment obert, amb diferents criteris d’adjudicació, i subjecte a regulació
harmonitzada.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord de
data 27 de juny de 2019.
FONAMENTS JURÍDICS
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
En conseqüència, proposo l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, amb
diferents criteris d’adjudicació, i subjecte a regulació harmonitzada per al “Servei de
neteja viària per a l’Ajuntament de l’Aldea”.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 93.333,33 € IVA inclòs, la despesa que per a aquest
Ajuntament representa la contractació referida per a l’any 2020, amb càrrec a la partida
pressupostària 163/22703 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest
Ajuntament.
TERCER. Preveure als pressupostos de l’any 2021 i successius anys de durada i
possible pròrroga del contracte, la partida pressupostària corresponent per a finançar el
contracte esmentat.
QUART. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars que ha de regir el contracte “Servei de neteja viària
per a l’Ajuntament de l’Aldea”.
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CINQUÈ. Publicar al Perfil del contractant i al Diari Oficial de la Unió Europea l’anunci
de licitació, perquè durant el termini de trenta cinc dies naturals, comptats a partir del
dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es presentin les proposicions que
es considerin pertinents.
SISÈ. Notificar el present acord a la Intervenció municipal.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
3. PROPOSTES URGENTS
L’Alcaldia informa de la necessitat urgent que hi ha de convocar un procés selectiu per
contractar un Tècnic/a Superior d’Urbanisme per necessitar dels Serveis Tècnics, per
això proposa aprovar la urgència d’aquest punt i incorporar-lo a l’ordre del dia de la
sessió.
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la
qual és la que seguidament es transcriu.
3.1.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UNES BASES I CONVOCATÒRIA
D'UN PROCÉS SELECTIU PER COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR
D'URBANISME. NÚM EXP.: 2020/163.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la vigent plantilla de personal i l’oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per
al 2020 aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2020,
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Catalunya núm. CVE 2020-01037 de data
12 de febrer de 2020 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8063, de data
13 de febrer de 2020, en la qual consta com a vacant la plaça de funcionari, pertanyents
a l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Grup A1.
Vist que l’article 70 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix que l’execució de l’oferta pública
d’ocupació haurà de desenvolupar-se en el termini de tres anys.
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. 2020/216 de 18 de juny.
Per tot això es proposa al Junta de Govern Local que prengui els següents acords,
PRIMER.- Aprovar les bases per a proveir mitjançant sistema de concurs-oposició lliure,
en règim funcionari de carrera, una plaça de “Tècnic/a Superior d’Urbanisme” de
l’Ajuntament de l’Aldea Grup A, Subgrup A1 (equivalent al grup professional A de
personal funcionari), nivell de titulació llicenciats/ades en arquitectura o grau en
arquitectura, vacant a la plantilla de personal funcionari de la corporació.
SEGON.- Convocar el concurs oposició lliure per a proveir la plaça esmentada.
TERCER.– Publicar íntegrament les bases i l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial
de la Província, al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, a la seu electrònica de
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l’Ajuntament, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i BOE un anunci en extracte
de la convocatòria, un cop publicades les bases al BOP de Tarragona.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 13:45 hores del dia 24 de febrer de 2020, de
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 38 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

El Secretari Accidental

Xavier Royo i Franch

Joan Rallo Ventura
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