ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 5/22
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 4 DE MARÇ
DE 2022.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 4 de març de 2022
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 4 de març de 2022, es reuneixen a la Sala
de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en els
termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, que
a continuació es relacionen, en sessió 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 25 DE
FEBRER DE 2022.
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2022
que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per
unanimitat l’esborrany de referència.
2. PROPOSTES
2.1. Urbanisme
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA
CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA
D’OBRES. INTERESSADA: T. B. B. (NÚM. EXP.: 2022/218)
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 febrer de 2022, amb
Registre d'entrada núm. 2022/626:
EXP

INTERESSADA

SITUACIÓ

2022/218

T. B. B.

Pol. X – Parc. XXX
(43184A007001590000ZX)

TIPUS
OBRA
Obra
menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
34,00 €

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 2
de desembre de 2021, 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. 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 T. B. B. llicència d’obres per a moviment de terres amb la finalitat
de fer un camí a l’interior de la finca ubicada al Polígon X – Parcel·la XXX, amb
referència cadastral 43184A007001590000ZX de l’Aldea amb estricta subjecció a les
condicions que figuren a l’expedient.
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació i les prescripcions del serveis
tècnics, si s'escau.
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del 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 dóna
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

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

2

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 34,00 € amb el següent desglossament:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

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)

IMPORTS

500,00 x 3,60

18,00 €

500,00 x 1,20

6,00 € (*)

TOTAL

16,00 €
34,00 €

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.
S’ hauran de reparar si els hi ha, els desperfectes causats als vials i propietats
privades.
Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i, sens
perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb la
legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys o béns.
Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a un cop
notificada la llicència.
No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit.
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.
Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel
qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, s’ha de
portar abans de començar les obres el document d’acceptació d’un dipòsit
signat per un gestor de residus autoritzat. Finalitzades aquestes, 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
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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.
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ
PRÈVIA. INTERESSAT: J. R. L. V. (NÚM. EXP. 2022/220)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist que J. R. L. V., amb Registre General d’Entrada 2022/533, amb data 10 de febrer
de 2022, ha presentat comunicació prèvia d’obres consistents en instal·lar porxo en
coberta i mòduls fotovoltaics sobre el mateix a l’immoble ubicat al carrer Raval de Sant
Ramon, XXX C (Ref. Cad.: 8642215BF9184S0001QR) d’aquest municipi.
Mitjançant Registre General de Sortida 2022/362, de data 18 de febrer de 2022 s’ha
requerit aportació de documentació, presentada per l’interessat en data 24 de febrer de
2022, mitjançant Registre General d’Entrada 2022/735.
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès en data 3 de març de 2022 per l’Arquitecta Tècnica
Municipal accidental, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la
vigent normativa urbanística.
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret
núm. 216/2019, de data 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia
presentada per J. R. L. V., consistents en instal·lar porxo en coberta i mòduls fotovoltaics
sobre el mateix a l’immoble ubicat al carrer Raval de Sant Ramon, XXX C (Ref. Cad.:
8642215BF9184S0001QR) i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PREVIA OBRES
Assumpte:
Expedient:
R.G.E.:

Comunicació prèvia d'obres consistents en instal·lar porxo en
coberta i mòduls fotovoltaics sobre aquest porxo.
2022/220
2022/533
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Sol·licitant:
Emplaçament:
Ref. Cadastral:

J. R. L. V.
C/ Raval Sant Ramon, XXX C
8642215BF9184S0001QR

Núria Forcadell Garcia, Arquitecta Tècnica Municipal accidental a l’Ajuntament de
l’Aldea, d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, i la Provisió d’Alcaldia
de data 17 de febrer de 2022, emeto l’informe següent:
INFORME
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis h) del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost,
el qual s’ha afegit la modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, i el Decret Llei 16/2019,
de 26 de novembre, de mesures urgents para la emergència climàtica y el impulso a las
energies renovables, les obres que es pretenen dur a terme resten subjectes a
comunicació prèvia
1 Descripció de la petició
Instal·lació de porxo de 4m x 4m en coberta, i mòduls fotovoltaics sobre aquest porxo.
2 Documentació aportada
Model de comunicació prèvia d’obres, pressupost de l’obra i plànol d’emplaçament de
les obres a executar.
3 Tipus d’obra
D’acord amb l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’Urbanisme, es tracta d’una obra sotmesa al règim de
comunicació prèvia d’acord amb l’apartat h) del mateix
h) Les instal.lacions de producció d’ energía elèctrica mitjançant panells solars
fotovoltàics en els termes que estableix l’article 9 bis.
4 Règim del sòl
L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el
Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres
de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i amb les normes sobre Definició d’alineacions i
límit de sòl urbà de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós
publicat el 27 de maig de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà consolidat,
Zona extensiva Clau 4.
5 Fonaments de dret
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme. Disposició transitòria Quinzena.
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística
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6 Conclusió
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents
CONDICIONANTS:
1- Previ l’inici de les obres, caldrà que l’empresa instal·ladora/constructora
designi un recurs preventiu en matèria de seguretat en la fase d’ execució
d’ obra.
2- 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.
3- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i,
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys
o béns.
4- No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit.
5- 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.
6- 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.
7- La liquidació de l'esmentada comunicació pels conceptes d'impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), amb el següent desglossament:
El pressupost d’execució de les obres ascendeix 1.423,00 €.

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

IMPORTS

1.423,00 € x 3,60 %

51,23 €
51,23 €

Núria Forcadell Garcia
Arquitecta Tècnica Municipal acctal.”
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l'interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 51,23 € amb el següent
desglossament:
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BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

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

1.423,00 x 3,60 %

IMPORTS
51,23 €
51,23 €

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ
PRÈVIA. INTERESSAT: J. M. M. C. (NÚM. EXP. 2022/310)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist que J. M. M. C., amb Registre General d’Entrada 2022/784, amb data 10 de febrer
de 2022, ha presentat comunicació prèvia d’obres consistents en instal·lar comptador
d’aigua a l’immoble ubicat al Polígon Industrial Estació de Mercaderies, XX (Ref. Cad.:
8745985BF9184N0001JL) d’aquest municipi.
Atès el previst a l'article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes
a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l'informe favorable emès en data 3 de març de 2022 per l’Arquitecta Tècnica
Municipal accidental, els actes d'edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la
vigent normativa urbanística.
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'ajuntament de l'Aldea, publicada en el
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret
núm. 216/2019, de data 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia
presentada per J. M. M. C., consistents en instal·lar comptador d’aigua a l’immoble
ubicat al Polígon Industrial Estació de Mercaderies, XX (Ref. Cad.:
8745985BF9184N0001JL) i comunicar que per part dels serveis tècnics municipals s'ha
emès el següent informe de conformitat amb la seva petició:
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“INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES
Expedient:
2022/310
RGE:
2022/784
Assumpte:
Sol·licitud de llicència d'obra menor per instal·lar comptador
d’aigua.
J. M. M. C.
Sol·licitant:
Emplaçament:
Polígon Industrial Estació de Mercaderies, XX
Ref. cadastral:
8745985BF9184N0001JL
En relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors sol·licitada pel Sr. J. M. M. C., na
Núria Forcadell Garcia, en la seva qualitat d’ Arquitecta Tècnica Municipal accidental de
l’Ajuntament de l’Aldea, emet el següent:
INFORME
D’acord amb el previst a l’art. 187 del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el qual
s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es
pretenen dur a terme resten subjectes a comunicació prèvia i no a una llicència d’obres.
1 Descripció de la petició
Instal·lació del comptador de l’aigua.
2 Documentació aportada
Model de llicència d’obres menors indicant el pressupost.
3 Règim del sòl
L’emplaçament on s’han de realitzar les obres es qualifica en sòl industrial - intensitat
2, d’acord amb les Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament
el 15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005.
4 Fonaments de dret
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme. Disposició transitòria Quinzena.
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística
5 Conclusió
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació d’obres, amb els següents
CONDICIONANTS:
1- 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.
2- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i,
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb
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3-

4-

5-

6-

la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys
o béns.
Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a un
cop notificada la llicència.
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.
Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril,
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya,
s’ha de portar abans de començar les obres el document d’acceptació d’un
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.
La liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), amb el següent desglossament:

El pressupost d’execució de les obres ascendeix 2.042,30 €.

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

IMPORTS

2.042,30 € x 3,60 %

73,52 €
73,52 €

Núria Forcadell Garcia
Arquitecta Tècnica Municipal acctal.”
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l'interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 73,52 € amb el següent
desglossament:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

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

2.042,30 x 3,60 %

IMPORTS
73,52 €
73,52 €

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
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SISÈ.- Notificar el present acord al servei d'intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA
CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA
D’OBRES. INTERESSAT: V. E. B. (NÚM. EXP.: 2022/312)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 1 de març de 2022, amb
Registre d'entrada núm. 2022/791:
EXP
2022/312

INTERESSAT

SITUACIÓ

TIPUS
OBRA

TOTAL
LIQUIDACIÓ

V. E. B.

Pol. Ind. Estació de
Mercaderies, C/1
Parc.X-Nau X

Obra
menor

2.704,31 €

(8745952BF9184N0007FW)

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 3
de març de 2022, 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. 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 V. E. B. llicència d’obres per a l’adequació interior de la nau
ubicada al Polígon Industrial Estació de Mercaderies - C/1 Parc.X-Nau X (Ref. Cad.:
8745952BF9184N0007FW) de l’Aldea amb estricta subjecció a les condicions que
figuren a l’expedient.
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació i les prescripcions del serveis
tècnics, si s'escau.
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les
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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 dóna
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU.
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament,
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova..
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular
de la llicència urbanística.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un
import total de 2.704,31 € amb el següent desglossament:

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

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

IMPORTS

56.339,77 x 3,60

2.028,23 €

56.339,77 x 1,20

676,08 €

TOTAL

16,00 €
2.704,31 €

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.
Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat, sens
perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb la
legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys o béns.
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−
−

−

Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a un cop
notificada la llicència.
Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel
qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya, s’ha de
portar abans de començar les obres el document d’acceptació d’un dipòsit
signat per un gestor de residus autoritzat.
Segons DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals:
Article 77
Llicència d'edificació per a usos i activitats determinades

−

1.
Si l'edificació per a la construcció de la qual se sol·licita llicència ha d'estar
destinada a l'exercici d'activitats igualment sotmeses a alguna autorització de la
mateixa corporació, per virtut de norma local o sectorial, en l'expedient s'han
d'acreditar les condicions urbanístiques del sòl i de l'edificació, les relatives a la
localització i les característiques de l'activitat i els requisits de les instal·lacions
projectades.
2.
L'interessat ha de presentar la documentació tècnica necessària a què es
refereix l'article 79.a), relativa a l'edificació, les activitats i les instal·lacions, per a
la deguda comprovació de les condicions i els requisits enunciats en l'apartat
anterior.
3.
En la tramitació de l'expedient, s'ha de donar compliment al que disposen
la legislació i la normativa urbanístiques, les normes referents a la instal·lació i
l'exercici d'activitats, incloses les classificades, i d'altres de caràcter sectorial,
quan calgui.
4.
En cap cas no s'ha d'atorgar la llicència d'obres sense la concessió prèvia
o simultània de la referent a l’activitat.
De conformitat amb l’establert a l’article 52 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, amb la redacció donada per la Llei
9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, la comunicació
s’ha de fer un cop acabades les obres emparades per la llicència urbanística
corresponent. A més, cal recordar a la propietat que sense haver efectuat la
comunicació, no es pot iniciar l’activitat.

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. Alcaldía
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR DE
SERVEI DE REDACCIÓ DE MEMÒRIES TÈCNIQUES PER AL PROGRAMA DUS
5000. NÚM. EXP.: 2022/210.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Fets
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1. Justificada la necessitat de contractar el servei de coordinació i disseny de projectes
d'eficiència energètica en edificis, instal·lacions d'energia renovable, accions
relacionades amb la SmartCity, il·luminació eficient i mobilitat sostenible. En concret, se
sol·licita la contractació d'un equip especialitzat en els projectes singulars del Reial
decret 692/2021, de 3 d'agost, en la validació de les distintes funcionalitats i en la
coordinació de la sol·licitud de fons europeus elegibles per al projecte.
En data 18 de febrer de 2022, a través de la Plataforma de Contractes del Sector Públic,
s’han sol·licitat els pressupostos a les següents empreses:
-

Delenda Solar, S.L. (CIF: B02796910)
Consultores Asociados de Andalucía, S.L. (CIF: B11386141)
Francisco Javier Espejo Henández (NIF: 31656608Y)

2. En data 25 de febrer de 2022 s’ha rebut pressupost de l’empresa Delenda Solar, S.L.,
mitjançant R.G.E. 2022/745.
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: 85312320-8
- El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch.
- El preu del contracte es fixa en 14.600,00 €, i 3.066,00 € 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 17.666,00 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 14.600,00 €, pressupost net, i 3.066,00 € en concepte d’Impost
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sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/459/22706
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.
2.2.2.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA “ACTUACIONS
D’ENDEGAMENT DEL BARRANC DELS PIXADORS A L’ALDEA. ADDENDA 2 –
AIGÜES AVALL” (NÚM. EXP. 2022/29)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que, mitjançant acord de Junta de Govern Local de 28 de gener de 2022 es va
aprovar l’expedient de contractació “Actuacions d’endegament del Barranc dels
Pixadors a L’Aldea. Addenda 2 – Aigües avall”.
Vist que, segons consta a l’expedient s’han presentat les següents ofertes:
EMPRESES LICITADORES
1. VIVES ANGUERA, S.L
2. REGIMOVI, S.L.
3. M. I J. GRUAS, S.A.
4. ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
5. AGROVIAL, S.A.
6. OLEGARIO ESTRADA, S.L.

CIF
B43393222
B43454933
A25031576
A25012386
A25059924
B43361187

R.G.E.
2022/619
2022/664
2022/668
2022/669
2022/680
2022/682

Atès que, segons l’informe emès per la Mesa de contractació, la relació classificada per
ordre decreixent de les ofertes presentades és la següent:
OFERTA
ECONÒMICA

MILLORES

TOTAL

90

10

100

89,590

10

99,590

82,206

10

92,206

4.

OLEGARIO ESTRADA, S.L.
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS, S.A.U.
M. I J. GRUAS, S.A.

79,167

10

89,167

5.

VIVES ANGUERA, S.L

77,515

10

87,515

Nº

EMPRESA

1.

REGIMOVI, S.L.

2.
3.
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6.

AGROVIAL, S.A.

75,947

10

85,947

En data 25 de febrer de 2022, s’ha publicat al Perfil del Contractant de L’Ajuntament de
L’Aldea per al coneixement general i, mitjançant Registre General de Sortida 2022/423,
s’ha requerit a l’empresa classificada en primera posició la documentació en els termes
que determina el Plec de Clàusules Administratives Particulars, relativa a la constitució
de la garantia definitiva i la solvència.
Atès que, en data 2 de març de 2022, amb Registre General d’Entrada 2022/803, dins
del termini de 7 dies hàbils atorgats per a la constitució de la garantia del 5% del preu
ofert pel licitador, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit, s’ha constituït la mateixa i aportat
el justificant, així com també s’ha aportat documentació referent a la solvència de la
mercantil.
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 REGIMOVI, S.L. el contracte administratiu “Actuacions
d’endegament del Barranc dels Pixadors a L’Aldea. Addenda 2 – Aigües avall”, per
procediment obert simplificat, amb tramitació ordinària, mitjançant diferents criteris de
valoració, per un import de 212.000,00 € i 44.520,00 € d’IVA.
SEGON. Disposar la despesa corresponent als mesos restants de l’any 2022 a càrrec
de l’aplicació pressupostària 2022/1/459/31908 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.
SISÉ. Informar a l’empresa adjudicatària que en el termini màxim de 15 dies hàbils des
de la recepció de la notificació del present acord es formalitzarà el contracte en els
termes que determina el Plec de Clàusules Administratives Particulars, regulador del
present expedient de contractació.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS
URBANS (EXP. 2022/295).
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la instància de data 9 de febrer de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/505,
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa,
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de M. C. C. B., del concepte de taxes
agrupades, núm. fix 184100001950 i amb claus de cobrament 43-184-100-2020-010001950 i 43-184-100-2021-01-0001950.
Vista la sol·licitud presentada, procedeix que s’actualitzi el padró de la Taxa per
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble i dictar noves liquidacions
dels anys 2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a
nom de VIVENMEC SL, amb NIF B43898543 i domicili al carrer CL SOCIETAT, XX del
municipi de L'ALDEA (43896), ja que és l’actual propietari.
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.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer. Actualitzar el padró i donar de baixa el rebut de l’antic propietari, a nom de
Hereus de M Cinta Cid Bertomeu pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Sant Pere, X (Referència cadastral
8431812BF9183A0001BM).
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions:
SUBJECTE PASSIU

NÚM. FIX

Hereus de M. C. C. B.

184100001950

ANY
2021
2020

QUOTA

DEDUCCIÓ
60
60

0
0

CLAU
DE IMPORT
COBRAMENT
PRAL.
43-184-100-2020-0160,00€
0001950
43-184-100-2021-0160,00€
0001950
BONIFICACIÓ DEUTE
0
60
0
60

Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil Vivenmec SL, pel
concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble
ubicat C/Sant Pere, X (Referència cadastral 8431812BF9183A0001BM).
Dades liquidació d’ingrés directe:
REFERÈNCIA
AJUNTAMENT

ADREÇA TRIBUTÀRIA
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8431812BF9183A0001BM

C/Sant Pere, X

COGNOMS I NOM DEL TITULAR
Vivenmec SL
ADREÇA FISCAL
C/Societat, XX

D.O.I.
B43898543
CP
43896

POBLACIÓ
L’Aldea

Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil
VIVENMEC SL, amb NIF B43898543 i domicili al C/Societat, XX del municipi de
L'ALDEA (43896), pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació
d'escombraries i altres residus urbans.
Quart. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i traslladar
aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als efectes
oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS
URBANS (EXP. 2022/296).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la instància de data 9 de febrer de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/506,
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa,
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de M. C. C. B., del concepte de taxes
agrupades, núm. fix 184100001948 i amb claus de cobrament 43-184-100-2020-010001948 i 43-184-100-2021-01-0001948.
Vista la sol·licitud presentada, procedeix que s’actualitzi el padró de la Taxa per
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble i dictar noves liquidacions
dels anys 2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a
nom de VIVENMEC SL, amb DOI B43898543 i domicili al carrer CL SOCIETAT, XX del
municipi de L'ALDEA (43896), ja que és l’actual propietari.
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.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer. Actualitzar el padró i donar de baixa el rebut de l’antic propietari, a nom de
Hereus de M Cinta Cid Bertomeu pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Sant Pere, X planta baixa
(Referència cadastral 8431813BF9183A0001YM).
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Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions:
SUBJECTE PASSIU

NÚM. FIX

Hereus de M. C. C. B.

184100001948

ANY
2021
2020

QUOTA

DEDUCCIÓ
60
60

0
0

CLAU
DE IMPORT
COBRAMENT
PRAL.
43-184-100-2020-0160,00€
0001948
43-18460,00€
100-2021-01-0001948
BONIFICACIÓ DEUTE
0
60
0
60

Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil Vivenmec SL, pel
concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble
ubicat C/Sant Pere, X planta baixa (Referència cadastral 8431813BF9183A0001YM).
Dades liquidació d’ingrés directe:
REFERÈNCIA
AJUNTAMENT
8431813BF9183A0001YM

ADREÇA TRIBUTÀRIA
C/Sant Pere, X planta baixa

COGNOMS I NOM DEL TITULAR
Vivenmec SL
ADREÇA FISCAL
C/Societat, XX

D.O.I.
B43898543
CP
43896

POBLACIÓ
L’Aldea

Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil
VIVENMEC SL, amb NIF B43898543 i domicili al C/Societat, XX del municipi de
L'ALDEA (43896), pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació
d'escombraries i altres residus urbans.
Quart. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i traslladar
aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als efectes
oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS
URBANS (EXP. 2022/297).
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia
“Vista la instància de data 9 de febrer de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/507,
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa,
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de M. C. C. B., del concepte de taxes
agrupades, núm. fix 184100001947 i amb claus de cobrament 43-184-100-2020-010001947 i 43-184-100-2021-01-0001947.
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Vista la sol·licitud presentada, procedeix que s’actualitzi el padró de la Taxa per
recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble i dictar noves liquidacions
dels anys 2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a
nom de VIVENMEC SL, amb NIF B43898543 i domicili al carrer CL SOCIETAT, XX del
municipi de L'ALDEA (43896), ja que és l’actual propietari.
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.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer. Actualitzar el padró i donar de baixa el rebut de l’antic propietari, a nom de
Hereus de M. C. C. B. pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació
d'escombraries de l’immoble ubicat al C/Sant Pere, X (Referència cadastral
8431812BF9183A0001BM).
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions:
SUBJECTE PASSIU

NÚM. FIX

Hereus de M. C. C. B.

184100001947

ANY
2021
2020

QUOTA

DEDUCCIÓ
60
60

CLAU
DE IMPORT
COBRAMENT
PRAL.
43-184-100-2020-0160,00€
0001947
3-184-100-2021-0160,00€
0001947

BONIFICACIÓ DEUTE
0
0
60
0
0
60

Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil Vivenmec SL, pel
concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries de l’immoble
ubicat C/Sant Pere, X (Referència cadastral 8431812BF9183A0001BM).
Dades liquidació d’ingrés directe:
REFERÈNCIA
AJUNTAMENT
8431812BF9183A0001BM

ADREÇA TRIBUTÀRIA
C/Sant Pere, X

COGNOMS I NOM DEL TITULAR
Vivenmec SL
ADREÇA FISCAL
C/Societat, XX

D.O.I.
B43898543
CP
43896

POBLACIÓ
L’Aldea
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Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil
VIVENMEC SL, amb NIF B43898543 i domicili al C/Societat, XX del municipi de
L'ALDEA (43896), pel concepte de la Taxa per recollida, tractament i eliminació
d'escombraries i altres residus urbans.
Quart. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i traslladar
aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als efectes
oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.6.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR
TRAMITAT PER L'OGEM PER CONSTRUCCIÓ D'UNA SOLERA DE FORMIGÓ PER
A LA INSTAL·LACIÓ DE LES PISTES DE PÁDEL. NÚM. EXP.: 2022/308.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 14 de febrer de 2022, es va trametre als constructors inscrits a l’OGEM, la
informació de la licitació per a la construcció d’una solera de formigó per a la instal·lació
de dues pistes de pàdel al carrer Independència de L’Aldea.
La data per a l’obertura pública dels pressupostos va ser el dia 25 de febrer de 2022.
Atès que es van presentar dues empreses amb els pressupostos següents:
- CANALDELTA SL: 18.868,99 euros més l’IVA
- JOSEP LLOSA GAS: 15.985,00 euros més l’IVA
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l’assegurança anual dels edificis municipals.
2. 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 d’obres, 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: 44114250-9
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- El responsable del contracte serà Josep Franch Pellisé
- El preu del contracte es fixa en 15.985,00 € (més 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 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 19.341,85 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 15.985,00 €, pressupost net, i 3.356,85 € en concepte d’Impost
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/342/62201
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.
2.2.7.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D'UN GUAL AL
CARRER SINDICAT NÚMERO 90. INTERESSADA: M. A. B. M. NÚM. EXP.: 2022/314.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la petició presentada en data 28 de febrer de 2022 RE 2022/767 per part de la
Sra. M. A. B. M., en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Sindicat número XX
de L’Aldea.
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Guàrdia
Municipal mitjançant informe de data 2 de març de 2022, el qual posa de manifest que
no hi ha cap impediment en instal·lar un gual en aquest tram de carrer.
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
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Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i
inspecció dels ingressos municipals de dret públic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest
ACORD,
1.- Concedir a la Sra. M. A. B. M. llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer
Sindicat número 90 de L’Aldea.
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període
2022 i següents, segons el següent detall:
Nom propietari

M. A. B. M.

Situació

Carrer
Sindicat
XX

Númer
o
de
gual
225

Mida gual

TOTAL
GUAL

Gual amb rebaix de
3,80 metres x 33 €/ml
= 125,40 € anuals

125,40 €

3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 225.
4.- Informar a la Sra. M. A. B. M. que pot passar a recollir la placa de gual pel cos de
Guàrdia Municipal.
5.- Traslladar aquest acord al Servei de Guàrdia Municipal, a Base-Gestió d’Ingressos i a
la Sra. M. A. B. M., amb NIF núm. 40925796-X.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
3. PROPOSTES URGENTS
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent d’aprovar la liquidació del
Pressupost Municipal 2021, 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 SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL 2021. Exp. 2022-133.
Competència:
Aprovació de la liquidació de pressupost de l’exercici 2021.
Identificació de l’expedient
Aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2021.
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FETS
1. La Regidoria d’Hisenda ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient
d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2021.
2. L’Alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com encarregar
a la intervenció municipal l’elaboració dels documents necessaris per a formar i l’emissió
dels informes corresponents.
3. Les entitats hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del dia
primer de març de l’exercici següent, per motius aliens a la corporació i degut a una
incidència informàtica per part del programa de comptabilitat no s’ha pogut complir amb
el termini establert per la normativa vigent.
4. 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, l’estat de les inversions financerament
sostenibles, de les resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les objeccions
formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en matèria d’ingressos així
com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització i dels comptes
justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa.
5. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2021 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:
4.1. Pressupost de despeses:
L’execució del pressupost de despeses corrent i del tancat així com les obligacions
pendents de pagament :
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:

4.397.498,20
347.636,10
4.745.134,30

Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:

4.165.315,26

Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:

3.515.776,81

Obligacions pendents de pagament:

652.369,81

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de
l’exercici:

497.736,18

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de
l’exercici:

-1.254,48
485.224,73
11.256,97
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CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

663.626,78

4.2. Pressupost d’ingressos:
L’execució del pressupost d’ingressos corrent i del tancat així com els drets pendents
de cobrament :
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:

4.397.498,20
347.636,10

Pressupost definitiu d’ingressos:

4.745.134,30

Drets reconeguts:

4.272.849,40

Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:
2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de
l’exercici:

17.473,72
3.588.692,06
684.157,34

1.847.944,13

Baixes:

103.640,38

Recaptació:

403.066,48

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 1.341.237,27
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

2.025.394,61

4.3. Resultat pressupostari ajustat:
El resultat pressupostari ajustat es :

4.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals:
El romanent de tresoreria per a despeses generals:
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Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat:
2021
Romanent de tresoreria per a
despeses generals
817.943,18
saldo compte 413
0,00
saldo compte 418
0,00
préstec plans d'ajust afectat
Romanent de tresoreria per
a despeses generals ajustat

817.943,18

4.5. Estalvi net
L’estalvi net es detalla:
+ 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)
- Obligacions reconegudes (cap 1, 2 i 4): Oblig.recon.netes
+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)
- Anualitat teòrica
ESTALVI NET

2021
3.650.372,69

0,00
3.225.922,57
0,00
424.450,12

4.6. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdits és de 579.819,04 €. Estan formats pels romanents
d’incorporació obligatòria i voluntària:
- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos
afectats, amb el següent detall:
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-

-

Adjudicació d’obres del punt d’accés al municipi per facilitar la mobilitat
sostenible i l’evacuació d’aigua de pluja. Exp. 2021-1122 per import de
114.320,80€.
Adjudicació d’obres arranjament Avinguda Catalunya, Tram 2, Exp. 2021-1381
per import de 295.367,34€.

- Incorporació voluntària:
- Per import de 170.130,90€
Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran si existeixen recursos suficients,
una vegada acordada la distribució del superàvit.
4.7. La liquidació de l'entitat local en termes consolidats.
La liquidació de l'entitat local en termes consolidats, és el següent:
-

Liquidació en termes consolidats

CONSOLIDAT
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
1.898.573,75
63.590,69
355.480,65
1.322.682,54
10.045,06
622.476,71

4.272.849,40

CONSOLIDAT
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTAL

PRESSUPOST
DE DESPESES
1.135.118,93
1.459.484,32
2.430,85
631.319,32
936.961,84

4.165.315,26

4.8. 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.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 84.578,66€ .
-

Capacitat/necessitat de finançament

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat

Ingressos no financers
Despeses no financeres

4.272.849,40
4.165.315,26

Superàvit no financer

107.534,14
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Ajustos d'ingressos

Recaptació
PTE
Interessos
Altres

-22.955,48
0,00
0,00
0,00

Ajustos de despeses

Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.249.893,92
4.165.315,26
84.578,66

4.9. 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 2020 amb aquell
que es desprèn de la liquidació del 2021.
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 :
- Marge de compliment/incompliment regla de la despesa

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

Liquidació
exercici 2020
3.585.874,32
0,00
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Liquidació
exercici 2021
4.162.884,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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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 d'incompliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

3.585.874,32

4.162.884,41
0,00

240.378,45

60.346,09
180.032,36

3.345.495,87
0,000
3.345.495,87

331.698,99
0,00
0,00
68.804,67
262.894,32
0,00
0,00
0,00
3.831.185,42

0,00
0,00
3.345.495,87
3.831.185,42
-485.689,55
14,52 %

No compleix la Regla de la despesa amb un marge de -485.689,55€ i una variació de la
despesa computable en relació a l’exercici anterior de 14,52 %, per la qual cosa el Ple
de la corporació hauria d’aprovar un Pla Econòmic Financer.
No obstant això, i d’acord amb la suspensió dels objectius d’estabilitat pressupostària i
deute públic per al període 2020-2021 ratificats per l’Acord del Congrés dels Diputats de
20 d’octubre de 2020, no resulten d’aplicació les mesures correctives que estableix la
LOEPSF i no s’haurà d’elaborar un pla econòmic financer.
4.10 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
4.10.1. Deute públic:
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.
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El volum de deute viu a 31/12/2021, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és de 0,00 % d’acord amb el detall:
- Deute viu
Nivell de deute viu

1 (+)
2 (-)
3
4
5
6

Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)

Import
3.650.372,69

CCEE, QQUU, Altres..
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)

0,00
3.650.372,69

Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

0,00
0,00
0,00 %

4.10.2. Període mig de pagament
El PMP anual és de 12,89 dies.
4.11. Estat de les inversions financerament sostenibles
1. La intervenció no va emetre informe en relació a la distribució del superàvit de
l’exercici 2020. A l’estar suspeses les regles fiscals no és d’aplicació el destí del
superàvit.
4.12. Informe anual de les resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les
objeccions formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en matèria
d’ingressos així com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització
4.12.1. Informe anual de totes les resolucions adoptades per la presidència de l’entitat
local contràries a objeccions
expedient

assumpte

resolt decret

2021-1679

complements productivitats periòdiques nòmina desembre 2021

2021-511

2021-1559

complements productivitats periòdiques nòmina novembre 2021

2021-453

2021-1377

complements productivitats periòdiques nòmina octubre 2021

2021-395

2021-1236

complements productivitats periòdiques nòmina setembre 2021

2021-349

2021-1146

complements productivitats periòdiques nòmina agost 2021

2021-312

2021-945

complements productivitats periòdiques nòmina juliol 2021

2021-253

2021-809

complements productivitats periòdiques nòmina juny 2021

2021-200

2021-663

complements productivitats periòdiques nòmina maig 2021

2021-171

2021-493

complements productivitats periòdiques nòmina abril 2021

2021-142

2021-314

complements productivitats periòdiques nòmina març 2021

2021-102

2021-153

complements productivitats periòdiques nòmina febrer 2021

2021-56

2021-1

complements productivitats periòdiques nòmina gener 2021

2021-14

4.12.2. Informe anual de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos
No n’hi ha.
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4.12.3. Informe sobre omissió de la fiscalització
No n’hi ha.
4.13. Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i
bestretes de caixa fixa
Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa
fixa
a) Pagaments a justificar
No n’hi ha.
b) Bestretes de caixa fixa
No n’hi ha.
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 500/1990 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.
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.
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6. L’article 32 de la LOEPSF, regula la norma general del destí del superàvit
pressupostari, i disposa que 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. 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, sempre que així s’habiliti
per a exercicis posteriors al 2014 mitjançant la Llei de Pressupostos generals de l’Estat.
8. L’article 3 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, disposa que el superàvit
pressupostari de les entitats locals de l’any 2019 que compleixin amb allò establert a la
DA 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, i amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament del 2020, sempre
que no superi l’import que determini el Ministeri, es podrà destinar exclusivament a:
- finançar despeses d’inversió de la política de despesa 23 “Serveis socials i promoció
social”, sempre que es compleixin les regles establertes a la disposició addicional sisena
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
- finançar les despeses corrents corresponents a les prestacions de l’article 1.2 del RD
8/2020
9. El RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries
en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, estableix que l’import màxim
que podrà destinar cada entitat local a aquesta despesa serà, com a màxim, l’equivalent
al 20% del saldo positiu que quedi una vegada deduït al superàvit l’import de les
despeses pendents d’aplicar al pressupost, l’import derivat de l’aplicació de l’article 12.5
de la LOEPSF i l’import pendent d’executar de les inversions financerament sostenibles
provinents de la distribució del superàvit del 2018.
10. L’article 6 del RD 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria
d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica disposa que les entitats locals
podran destinar al 2020, com a màxim, el 7% del saldo corresponent a l’any 2019 que
resulti de l’aplicació de les regles de l’apartat 2 de la disposició addicional 6a de la
LOEPSF per a finançar despeses d’inversió en vehicles elèctrics purs o amb etiqueta
ambiental ZERO, excepte en el cas que s’acrediti que no existeixen vehicles ZERO que
compleixin amb les necessitats mínimes de servei, en aquest cas, podran substituir-se
per vehicles amb etiqueta ECO, i en infraestructures de recàrrega per a l’ús dels vehicles
adquirits, que es destinin a la prestació de serveis públics de recollida, eliminació i
tractament de residus, seguretat i ordre públic, protecció civil, prevenció i extinció
d’incendis i de transport de viatgers.
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11. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix els següents requisits: que
les entitats que no superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions
d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent
de tresoreria positiu, una vegada descomptat l’anualitat de les mesures especials de
finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de
morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.

16. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels
Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa
suposa una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a l’article
135.4 de la Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix en aquest
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acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 sobre els
objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
17. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació del
ACM de 6 d’octubre de 2020.
PART DISPOSITIVA
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2021.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
4. Publicar a la web de la corporació l’estat de les inversions financerament sostenibles.
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent d’aprovar la contractació de
l’assegurança dels Edificis del Municipi presentat pel Regidor d’Acció Urbana i Rural,
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.
3.2.- PROPOSTA D'ACORD APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR DE
L'ASSEGURANÇA ANUAL DELS EDIFICIS MUNICIPALS. NÚM. EXP.: 2022/66.
Fets
1. Justificada la necessitat de contractar l’assegurança anual dels edificis municipals.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil MAPFRE ESPAÑA
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL registrat en data 14 de gener de 2022
amb núm. RE 2022/174.
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
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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: 66515000-3
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach.
- El preu del contracte es fixa en 12.649,22 € (exempt 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 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 12.649,22 € (exempt d’IVA), amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 920/22405 del pressupost de conformitat amb l'art. 174 del
Reial Decret Legislatiu2/2004, 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.
La Presidència aixeca la sessió a les 13:30 hores del dia 4 de març de 2022, de la
qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta acta de 34 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

El Secretari Accidental

Xavier Royo Franch

Joan Rallo Ventura
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