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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 7/22 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 8 D’ABRIL 
DE 2022. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  8 d’abril de 2022 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 8 d’abril 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, la Secretària Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretària Accidental 
Roser Noche Casanova 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 18 DE MARÇ 
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 18 de març 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. INTERESSAT: J. M. M. M. (NÚM. EXP.: 2022/3 44) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 4 de març de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/870: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/344 J. M. M. M.  C/ Major, XX A 
(8330907BF9183A0001OM) 

Obra 
menor 59,20 € 

 
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 25 
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 J. M. M. M. llicència d’obres per a substitució de porta de garatge 
de 2,30m d’amplada i rebaix de vorera per a fer rampa d’accés al carrer Major, XX A 
(Ref. Cad.: 8330907BF9183A0001OM)  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 
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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 corr esponent 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 59,20 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.200,00 x 3,60  43,20 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 1.200,00 x 1,20  14,40 € (*)  

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5) 

 16,00 € 

TOTAL 
 

59,20 € 

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

− Caldrà executar les obres seguint el model normalitzat de vorera segons el detall 
adjunt.  
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− 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. 

− 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. 

− 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. 

− 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 docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.   

 
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: V. D. C. (NÚM. EXP. 2022/412) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que V. D. C., amb Registre General d’Entrada 2022/1104, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en substitució del revestiment del bany i aparell sanitari a 
l’immoble ubicat a la Raval de Sant Ramon, bústia XX (Ref. Cad.: 
8741304BF9184S0001SR) 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 6 d’abril 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: 
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PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per V. D. C., consistents en substitució del revestiment del bany i aparell 
sanitari a l’immoble ubicat a la Raval de Sant Ramon, bústia 15 (Ref. Cad.: 
8741304BF9184S0001SR) 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                               
 
Expedient:    2022/412  
R.G.E.:  2022/1104 
Assumpte:   Substitució del revestiment del bany i aparell sanitari. 
Sol·licitant:   V. D. C. 
Emplaçament:  C/ San Ramon, bústia XX 
Ref. Cadastral: 8741304BF9184S0001SR 
 
 
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 vista la providència 
d’alcaldia de data 23 de març de 2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Substitució de la manisa de la paret i de l’aparell sanitari. 
 
2 Documentació aportada 
Model de comunicació prèvia d’obres. 
 
3 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,  
cases urbanes Clau 4 . 
 
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 
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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 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

3- 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. 

4- 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. 

5- 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 docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

6- 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 433,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 433,00 € x 3,60 % 15,59 € 

TOTAL  15,59 € 
 
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 15,59 € amb el següent 
desglossament: 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 433,00 x 3,60 % 15,59 € 

TOTAL  15,59 € 
 
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 SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA DE 
SEGREGACIÓ. INTERESSAT: J. V. F. (NÚM. EXP. 2022/43 4) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància presentada pel Sr. J. V. F. amb R.G.E. 2022/1141 on es sol·licita 
llicència municipal de segregació de la finca situada al Carrer del Mig, X – Carrer 
Sindicat, X amb (Ref. Cadastral: 9437311BF9193G0001AS). 
 
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. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 6 d’abril de 2022, que diu: 
 
“LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ  
Expedient:      2022/434     
RGE:  2022/1141 
Assumpte:  Sol·licitud de llicència de segregació d'un magatzem i un 

habitatge. 
Sol·licitant:    J. V. F. 
Emplaçament:   Carrer del Mig, X – Carrer Sindicat, X 
Referencia cadastral:  9437311BF9193G0001AS. 
 

Vista la instància presentada per el Sr. J. V. F. amb NIF 40910988-Z i RGE 2022/1141 
de data 23/03/2022, en relació a la documentació aportada on es sol·licita llicència 
municipal de segregació de la finca situada al Carrer del Mig, X – Carrer Sindicat, X amb 
ref. cadastral 9437311BF9193G0001AS de l’Aldea, emeto el següent: 
 
INFORME 
 
1. NORMATIVA MUNICIPAL 

 
Aquesta finca matriu objecte de parcel·lació es troba ubicada 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 
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de l’Ebre amb data 6 d’abril de 2005 dins la Classificació jurídica de Sòl Urbà consolidat, 
zona extensiva 2A. 
 
Les condicions de parcel·lació: 
 
Art. 107   Edificació en zona extensiva 2A : 
Façana mínima    ………. 5,50 m. 
Fondària màxima edificable   ………. 15 m. 
Alçada Reguladora Màxim   ………. 9,80 m.  
Nombre plantes    ………. Pb+2Pp. 
  
2. CARACTERÍSTIQUES FINCA MATRIU 

 
La parcel.la inicial de la proposta de parcel·lació i que està identificada en el plànol núm. 
2, correspon a les següents dades: 
 
Dades registrals 
Registre de la Propietat de Tortosa Nº 1: Tomo: 2561, Llibre: 492, Foli: 53, Finca de 
Tortosa:32663.  
 
Dades cadastrals 
Referencia cadastral: 9437311BF9193G0001AS  
Sup. parcel.la 486 m2 

Sup. Construïda 985 m2 
 

Dades comprovades 
Segons el tècnic redactor Albert Curto Zapater, Arquitecte Tècnic. 
Sup. parcel·la 486,27 m². 
 
3. PARCEL·LES RESULTANTS 

 
Les parcel·les resultants de la proposta de parcel·lació i que estan identificades en el 
plànol núm. 4 i 6, es desglossen en el següent quadre: 

 

 
 
CARACTERÍSTIQUES de les PARCEL·LES RESULTANTS 
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4. CONCLUSIONS 
 

PROCEDEIX la llicència de parcel·lació d’ acord amb les mides de l’apartat “MD5 
Característiques de les resultants”, amb els següents condicionats: 
 
 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. 

 

 

Núria Forcadell Garcia 
Arquitecta Tècnica Municipal acctal. ” 
 
A la vista de l’exposat, a la junta de Govern local es proposa l’adopció del següent, 
ACORD: 
 
PRIMER. Concedir llicència de segregació al Sr. J. V. F., d’acord amb l’informe dels 
serveis tècnics municipals de data 6 d’abril de 2022, per tal de poder segregar la finca 
matriu situada al Carrer del Mig, X – Carrer Sindicat, X (Ref. cadastral 
9437311BF9193G0001AS). 
 
SEGON. Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació del projecte de segregació per 
un import de 62,00 € d’acord amb el que determina l’article 5. D) de l’Ordenança Fiscal 
núm. 9, reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques. 
 
TERCER. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.1.4.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA D'OBRES 
MAJORS. INTERESSAT: PLÀSTICS CASTELLÀ, S.A.U. (NÚM.  EXP. 2022/415) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per Plàstics Castellà, S.A.U. en 
data 15 de març de 2022 amb Registre general d’entrada núm. 2022/1096: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/415 Plàstics 
Castellà, S.A.U. 

Pol. Ind. Catalunya 
Sud, Parcel·la X 

(7447102BF9174N0001RG) 
Major 46.591,49 € 

 
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 del Tècnic municipal de data 6 d’abril 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 Plàstics Castellà, S.A.U. la llicència d’obres majors per a la 
construcció d’ampliació i adequació d’una planta de fabricació de productes de cartró 
termoformat al Polígon Industrial Catalunya Sud, Parcel·la X (Ref. Cadastral: 
7447102BF9174N0001RG), 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. 
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TERCER. Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs 
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests 
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament, 
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona 
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les 
actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART. D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció.  Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent 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 46.591,49 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 
núm. 8) 970.656,08 x 3,60 % 34.943,62 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 970.656,08 x 1,20 % 11.647,87 €  

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5)  310,00 € 

TOTAL  46.591,49 € 

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

1- Previ l’inici de les obres deurà aportar Projecte d’execució, Full de assumeix de 
direcció d’obra i de direcció d’execució, visats i Estudi de seguretat i salut. 

2- Caldrà també aportar el full de designació de Coordinador de Seguretat en fase 
d’ execució d’ obra.  

3- L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat 
i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  

4- 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. 

5- 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. 

6- 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.  
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7- 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 docum ent 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 l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents d’acord 
amb la normativa vigent. 

8- Els terminis per l’execució de les obres, a efectes de la vigència o extinció per 
caducitat de la llicència corresponent, seran d’un any per començar-les i tres 
anys per acabar-les. En el ambdós supòsits els terminis s’han de comptar des 
de la data de notificació al peticionari de l’atorgament de la llicència. 
S’estableix la possibilitat d’una pròrroga d’ambdós terminis (de començament i 
acabament de les obres), per la meitat de la seva durada respectivament, 
sempre amb la prèvia petició per part del sol·licitant de la llicència, abans dels 
venciments del terminis assenyalats. 

9- Caldrà tramitar la llicencia d’activitat, així con els serveis de subministrament i 
d’abocament que correspongui.  
 

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 REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. INTERESSAT: S. G. F. (NÚM. EXP. 2022/416) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que S. G. F., amb Registre General d’Entrada 2022/1133, presenta comunicació 
prèvia d’obres consistents en col·locar caixa de l’escomesa de llum a la façana, canviar 
la portella de l’aigua i fer paret de “pladur” en bany i oficina a l’immoble ubicat a 
l’Avinguda Catalunya, XX (Ref. Cad.: 8229808BF9182G0002PG) 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 6 d’abril 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: 
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PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per S. G. F., consistents en col·locar caixa de l’escomesa de llum a la façana, 
canviar la portella de l’aigua i fer paret de “pladur” en bany i oficina a l’immoble ubicat a 
l’Avinguda Catalunya, XX (Ref. Cad.: 8229808BF9182G0002PG) 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                               
Expedient:    2022/416  
R.G.E.:  2022/1133 
Assumpte:   Col·locació de caixa d’escomesa de llum enfaçana, canviar la 

portella de l’aigua i fer paret de “pladur” en bany i oficina. 
Sol·licitant: S. G. F. 
Emplaçament:  Av. Catalunya XX 
Ref. Cadastral: 8229808BF9182G0002PG 
 
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 vista la providència 
d’alcaldia de data 25 de març de 2022, emeto l’informe següent: 
 
INFORME   
 
D’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost, el 
qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme NO es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó 
que resten subjectes a comunicació prèvia. 
  
1 Descripció de la petició 
Col·locar caixa de l’escomesa de llum a la façana, canviar la portella de l’aigua i fer paret 
de “pladur” en bany i oficina. 
 
2 Documentació aportada 
Model de sol·licitud de llicència d’obres menors. 
 
3 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 semi-intensiva Clau 1B . 
 
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. 
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- 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 
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns. 

3- 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. 

4- 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. 

5- 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 docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

6- 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 2.800,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.800,00 € x 3,60 % 100,80 € 

TOTAL  100,80€ 
 
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. 
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QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 100,80 € amb el 
següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 2.800,00 x 3,60 % 100,80 € 

TOTAL  100,80 € 
 
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. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: H. M. E. M. (NÚM. EXP.: 2022/ 347) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 4 de març de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/876: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/347 H. M. E. M.  
C/ Josep Tarradellas, 

XX 
(9338502BF9193G0001QS) 

Obra 
menor 52,00 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 7 
d’abril 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: 
 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  16 

PRIMER.- Concedir a H. M. E. M. llicència d’obres per a obertura de porta de magatzem 
i construcció de bany a l’interior del mateix ubicat al carrer Josep Tarradellas, XX (Ref. 
Cad.: 9338502BF9193G0001QS)  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 
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 corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un 
import total de 52,00 € amb el següent desglossament: 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.000,00 x 3,60  36,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 1.000,00 x 1,20  12,00 € (*)  

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5) 

 16,00 € 

TOTAL  52,00 € 
 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
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− 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. 

− 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 docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,  o bé un document signat 
conforme no es generaran residus associats a aquest a obra.  

 
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. INTERESSADA: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES , S.L.U. (NÚM. 
EXP.: 2022/511) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 30 de març de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/1351: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/511 
Edistribución 

Redes Digitales, 
S.L.U.  

Pol. XX– Parc. XXX 
(8745934BF9184N0001GL) 

Obra 
menor 804,51 € 

 
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 7 
d’abril 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. 
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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 Edistribución Redes Digitales, S.L.U. llicència d’obres per a millora 
de la infraestructura de la xarxa consistent en la substitució del seccionador S15199 de 
tall a l’aire per un nou interruptor seccionador SF6 telecomandat en suport metàl·lic 
existent A214922. (Referència: 1866141-MT) al Polígon XX – Parcel·la XXX (Ref. Cad.: 
8745934BF9184N0001GL) 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 
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 corr esponent 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 804,51 € amb el següent desglossament: 
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CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 16.760,70 x 3,60  603,38 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 16.760,70 x 1,20  201,13 €  

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5) 

 16,00 € 

TOTAL 
 

804,51 € 

 
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. 

− Abans d’obrir qualsevol rasa, s’hauran de de posar en contacte amb els 
serveis tècnics municipals per supervisar i/o acord ar el lloc d’aquesta.  

− Els  creuaments s’han de fer perpendiculars a les v ies i totes les rases 
s’hauran de fer a partir de  talls rectes continuos  del paviment. 

− Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de local itzar els serveis 
instal·lats i coordinar els treballs amb les respec tives companyies 
afectades. És responsabilitat del promotor garantir  la integritat dels 
mateixos. 

− S’haurà de garantir una separació mínimes obligatòr ies als serveis 
existents. En cas que no es pugui garantir s’execut aran les proteccions 
que preveu la legislació vigent. 

− El promotor garantirà a totes les rases i replens u na compactació  al 95 % 
de pròctor modificat 

− Abans procedir a la reposició de paviment, caldrà a visar als serveis tècnics 
municipals per tal que aquests els indiquin com exe cutar aquestes 
tasques: Pel que fa a la sub base de formigó,  a la  correcta reposició del 
material de les obres d´urbanització i al asfalt.  

− No es podrà utilitzar asfalt en gelat, sinó aglomer at en calent o reg asfàltic, 
segons correspongui. 

− S’hauran de reparar si els hi ha, els desperfectes causats als vials i 
propietats privades. 

− 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 docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.  

− Previ l’inici de les obres deurà aportar el full de designació de Coordinador de 
Seguretat en fase d’ execució d’ obra. 

− 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 
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la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys 
o béns 

 
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  CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSADA: TELEFÒNICA ESPANYA, S.A.U. (N ÚM. EXP.: 2022/509) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 24 de març de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/1251: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/509 Telefònica 
Espanya, S.A.U. 

Av. Catalunya, 
XXX 

(Cooperativa Agrícola 
 Catalana de l’Aldea) 

Obra menor ---- € 

 
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 7 
d’abril 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. 
 
La interessada es troba subjecta, a efectes tributaris, al règim previst a la Llei 15/1987, 
de 30 de juliol, de tributació de la Companyia Telefònica Nacional d’Espanya, 
desenvolupada pel RD 1334/1998, de 4 de novembre i modificada per la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, d’Hisendes Locals, en la seva Disposició Addicional 8a, per la qual 
cosa resta exempta del pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres i de la Taxa de la Llicència Urbanística. 
 
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 Telefònica Espanya, S.A.U. llicència d’obres per a substitució de 
pal de fusta tipus 7E per pal de fusta 8E, substitució de riostra i instal·lació de nova 
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riostra a l’Avinguda Catalunya, 224, a l’alçada de la Cooperativa Agrícola Catalana 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 
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 corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 

− Totes les riostres s’hauran de col·locar en el sent it paral·lel a la circulació, 
no perpendicular. 

− Caldrà comunicar l’inici de les obres a l’ajuntamen t per tal de poder 
verificar el replanteig. 

− S’ hauran de reparar si els hi ha, els desperfectes  causats als vials i 
propietats privades. Els  creuaments s’han de fer p erpendiculars a les vies 
i totes les rases s’hauran de fer a partir de  tall s rectes continuos del 
paviment. 

− Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de local itzar els serveis 
instal·lats i coordinar els treballs amb les respec tives companyies 
afectades. És responsabilitat del promotor garantir  la integritat dels 
mateixos. 

− S’haurà de garantir una separació mínimes obligatòr ies als serveis 
existents. En cas que no es pugui garantir s’execut aran les proteccions 
que preveu la legislació vigent. 
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− El promotor garantirà a totes les rases i replens u na compactació  al 95 % 
de pròctor modificat 

− Abans procedir a la reposició de paviment, caldrà a visar als serveis tècnics 
municipals per tal que aquests els indiquin com exe cutar aquestes 
tasques: Pel que fa a la sub base de formigó,  a la  correcta reposició del 
material de les obres d´urbanització i al asfalt.  

− No es podrà utilitzar asfalt en gelat, sinó aglomer at en calent o reg asfàltic, 
segons correspongui. 

− 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. 

− 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. 

− 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 docum ent d’acceptació d’un 
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.   

 
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. 
 
2.1.9.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LI QUIDACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA PER ACTUALITZACIÓ DE PRESSUPOST D’EX ECUCIÓ 
MATERIAL DE L’OBRA. INTERESSADA: PLÀSTICS CASTELLÀ,  S.A.U. (NÚM. 
EXP.: 2022/13) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Aldea en sessió de data 14 de gener de 
2022, prèvia deliberació, va adoptar el següent acord: la concessió d’una llicència 
d'obres majors al polígon Catalunya SUD, parcel·la núm. X, per a empresa PLÀSTICS 
CASTELLÀ, S.A.U. 
 
Atès que l’esmentada llicència estava condicionada al compliment d’una sèrie de 
requisits. 
 
Atès que mitjançant Registre General d’Entrada 202/1187 s’ha presentat la 
documentació requerida i s’ha aportat projecte executiu amb una modificació del 
pressupost d’execució material de les obres esmentades, que s’ha vist incrementat en 
50.244,70 €. 
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Vist l’informe emès per l’Arquitecte municipal en data 7 d’abril de 2022. 
 
Vist el que disposen l’Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i l’Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa 
de llicències Urbanístiques. 
 
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. Aprovar la liquidació complementària 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 2.411,73 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 

BASE 
IMPOSABLE I 
TIPUS % 
APLICABLE  

IM PORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 50.244,70 x 3,60 1808,80 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 50.244,70 x 1,20 602,93 €  

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5) 

 310,00 € 

TOTAL  2.411,73 € 
 
SEGON. D’acord amb l’informe tècnic, les obres s’hauran d’ajustar al contingut de la 
llicència atorgada per la Junta de Govern Local de 14 de gener de 2022. 
 
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. 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD ENVERS EL CÀLCUL DE L’IMPO ST SOBRE 
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA UR BANA (IIVTNU) 
(EXP. 2021/1801). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 23 de novembre de 2021 registre general d’entrada núm. 2021/4634, la 
Gestoria Pinos XXI SL, en representació de la mercantil Divarian Propiedad SA 
comunica que va formalitzar escriptura de compravenda, autoritzada per la Il·lustre Sra. 
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Notaria Maria José Martín Martínez de la ciutat de Sant Carles de la Ràpita en data 29 
d’octubre de 2021, de la qual n’aporta còpia, de l’aparcament ubicat al C/Major, XX Ref. 
Cadastral 8330511BF9183A0011OU. 
 
En la mateixa sol·licitud comuniquen la pèrdua de valor en l’esmentada compravenda 
de l’immoble i sol·licita que no es procedeixi al càlcul de l’Impost sobre l’Increment de 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). En la documentació presentada 
per l’interessat, s’ha acreditat la manca d’increment de valor en la transmissió. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
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.  
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Estimar la sol·licitud presentada per la Gestoria Pinos XXI SL, en representació 
de la mercantil Divarian Propiedad SA i no procedir al càlcul de l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), de l’aparcament 
ubicat al C/Major, XX Ref. Cadastral 8330511BF9183A0011OU. 
 
Segon. Informar a l’interessat que de conformitat amb l’Ordenança Fiscal núm. 5, 
reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys i Naturalesa Urbana, 
no procedeix el càlcul d’aquest impost, ja que els aparcaments no tributen. 
 
Tercer.  Traslladar aquest acord als interessats i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/458). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 15 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 
2022/1098, presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de 
Tortosa, sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de BANKIA, SA, del concepte de 
taxes agrupades, núm. fix T2686 i amb claus de cobrament 431841002020010000065 i 
431841002021010000065. 
 
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 
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dels anys 2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a 
nom de GRAMINA HOMES, SL, amb DOI B88367727 i domicili al carrer PS DE LA 
CASTELLANA, 189 del municipi de MADRID (28046), que és l’actual propietària. 
 
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 
BANKIA, SA, del concepte de taxes agrupades, núm. fix T2686 i amb claus de 
cobrament 431841002020010000065 i 431841002021010000065. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX  CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
BANKIA SA T2686 431841002020010000065 

 
431841002021010000065 

60,00€ 
 

60,00€ 
 

ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil GRAMINA HOMES, SL, 
amb DOI B88367727 i domicili al carrer PS DE LA CASTELLANA, 189 del municipi de 
MADRID (28046). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

9439914BF9193G0013SZ  C/La Reus, 44 P3 B 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
GRAMINA HOMES, SL B88367727 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
PS DE LA CASTELLANA, 189 28046 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
GRAMINA HOMES, SL, amb DOI B88367727 i domicili al carrer PS DE LA 
CASTELLANA, 189 del municipi de MADRID (28046), pel concepte de la Taxa per 
recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans. 
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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. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/459). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 15 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 
2022/1099, presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de 
Tortosa, sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de BANKIA, SA, del concepte de 
taxes agrupades, núm. fix T1133 i amb claus de cobrament 431841002020010000626, 
431841002019010000626 i 431841002021010000626. 
 
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 2019, 2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers 
padrons a nom de MADRID RMBS IV FONDO DE TITULACIONS DE ACTIVOS, amb 
DOI V85295087 i domicili al carrer CL ORENSE, 58 5 del municipi de MADRID (28020), 
que és l’actual propietària. 
 
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 
BANKIA, SA, del concepte de taxes agrupades, núm. Fix T1133 BANKIA i  amb claus 
de cobrament 431841002020010000626, 431841002019010000626 i 
431841002021010000626. 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX  CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
BANKIA SA T1133 431841002020010000626 

 
431841002019010000626 
 
431841002021010000626 

60,00€ 
 

60,00€ 
 

60,00€ 
 

ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
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2019 60 0 0 60 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2019, 2020 i 2021 a nom de la mercantil MADRID RMBS 
IV FONDO DE TITULACIONS DE ACTIVOS, amb DOI V85295087 i domicili al carrer 
CL ORENSE, 58 5 del municipi de MADRID (28020). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8229407BF9182G0012GX  CL MAJOR 45-51  P1 1 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
MADRID RMBS IV FONDO DE 
TITULACIONS DE ACTIVOS 

V85295087 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
CL ORENSE, 58 5 28020 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
MADRID RMBS IV FONDO DE TITULACIONS DE ACTIVOS, amb DOI V85295087 i 
domicili al carrer CL ORENSE, 58 5 del municipi de MADRID (28020),  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. 2022/462). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 15 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 
2022/1100, presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de 
Tortosa, sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de BANKIA, SA, del concepte 
taxes agrupades, núm. fix T1382 i amb clau de cobrament 431841002020010001019. 
 
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 
de l’any 2020 a nom de J. P. T., amb DOI 40014836B i domicili al carrer AV 
CATALUNYA, XXX 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. 
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Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
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 
BANKIA, SA, del concepte taxes agrupades, núm. fix T1382 i amb clau de cobrament 
431841002020010001019. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX  CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
BANKIA SA T1382 431841002020010001019 60,00€ 

 
 

 
 

ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar l’any 2020 a nom de PRADES TANTI JOSEP, amb DOI 40014836B i 
domicili al carrer AV CATALUNYA, 292 del municipi de L'ALDEA (43896). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

9539911BF9193H0003HM   CL SANT RAMON XX  1 A 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
J. P. T. 40014836B 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
AV CATALUNYA, XXX 43896 L’ALDEA 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de J. P. T., amb 
DOI 40014836B i domicili al carrer AV CATALUNYA, XXX 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. 
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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. 2022/463). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 3 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/836, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002365 i amb claus de cobrament 
431841002020010002365 i 431841002021010002365. 
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002365 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002365 i 431841002021010002365. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002365 431841002020010002365 

 
431841002021010002365 

60,00€ 
 
60,00€ 

 
ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
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Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0008RU C/Major, 70 1r 1A 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/464). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 3 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/837, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002366 i amb claus de cobrament 
431841002020010002366 i 431841002021010002366. 
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
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. 
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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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002366 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002366 i 431841002021010002366. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002366 431841002020010002366 

 
431841002021010002366 

60,00€ 
 

60,00€ 
 

ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0009TI C/Major, 70 1r 2A 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/466). 
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 3 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/838, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002367 i amb claus de cobrament 
431841002020010002367 i 431841002021010002367. 
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002367 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002367 i 431841002021010002367. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002367 431841002020010002367 

 
431841002021010002367 

60,00€ 
 

60,00€ 
 

ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0010EY C/Major, 70 1R 3A 
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COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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. 
 
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/469). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 3 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/839, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002368 i amb claus de cobrament 
431841002020010002368 i 431841002021010002368. 
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002368 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002368 i 431841002021010002368. 
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Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002368 431841002020010002368 

 
431841002021010002368 

60,00€ 
 

60,00€ 
 

ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0015IA C/Major, 70 2N 1A 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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. 
 
2.2.9.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/470). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 3 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/840, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
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agrupades, núm. fix 184100002369 i amb claus de cobrament 
431841002020010002369 i 431841002021010002369. 
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002369 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002369 i 431841002021010002369. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002369 431841002020010002369 

 
431841002021010002369 

60,00€ 
 

60,00€ 
 

ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0016OS  C/Major, 70 2N 2A 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 
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ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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. 
 
2.2.10.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/471). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 3 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/841, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002370 i amb claus de cobrament 
431841002020010002370 i 431841002021010002370. 
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002370 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002370 i 431841002021010002370. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
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SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 
PRAL. 

CLEOPPA SL 184100002370 431841002020010002370 
 
431841002021010002370 

60,00€ 
 

60,00€ 
 

ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0017PD C/Major, 70 2N 3A 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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. 
2.2.11.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/472). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 3 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/842, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002371 i amb claus de cobrament 
431841002020010002371 i 431841002021010002371. 
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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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002371 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002371 i 431841002021010002371. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002371 431841002020010002371 

 
431841002021010002371 

60,00€ 
 

60,00€ 
 

ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0004ME Av. Catalunya, 75-79 1R 1A 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 
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Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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. 
 
2.2.12.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/473). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 3 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/844, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002372 i amb claus de cobrament 
431841002020010002372 i 431841002021010002372. 
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002372 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002372 i 431841002021010002372. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002372 431841002020010002372 

 
431841002021010002372 

60,00€ 
 
60,00€ 
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ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0005QR  AV CATALUNYA 75-79 1R 2A 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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. 
 
2.2.13.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/474). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 3 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/845, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002373 i amb claus de cobrament 
431841002020010002373 i 431841002021010002373. 
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
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A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002373 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002373 i 431841002021010002373. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002373 431841002020010002373 

 
431841002021010002373 

60,00€ 
 

60,00€ 
 

ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0006WT AV CATALUNYA, 75-79 1R 3A 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
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(28034), 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. 
 
2.2.14.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/475). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 3 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/847, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002374 i amb claus de cobrament 
431841002020010002374 i 431841002021010002374. 
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002374, i amb claus 
de cobrament 431841002020010002374 i 431841002021010002374. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002374 431841002020010002374 

 
431841002021010002374 

60,00€ 
 
60,00€ 

 
ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
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2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0007EY  AV CATALUNYA, 75-79  1R 4T 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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. 
 
2.2.15.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/476). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
“Vista la instància de data 3 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/848, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002375 i amb claus de cobrament 
431841002020010002375 i 431841002021010002375. 
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
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Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002375 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002375 i 431841002021010002375. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002375 431841002020010002375 

 
431841002021010002375 

60,00€ 
 

60,00€ 
 

ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0011RU AV CATALUNYA, 75-79  2N 1A 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.16.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/477). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 3 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/850, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002376 i amb claus de cobrament 
431841002020010002376 i 431841002021010002376. 
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002376 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002376 i 431841002021010002376. 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002376 431841002020010002376 

 
431841002021010002376 

60,00€ 
 
60,00€ 

 
ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
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CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0012TI AV CATALUNYA, 75-79  2N 2A 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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. 
 
2.2.17.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/478). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 3 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/851, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002377 i amb claus de cobrament 
431841002020010002377 i 431841002021010002377. 
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002377 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002377 i 431841002021010002377. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002377 431841002020010002377 

 
431841002021010002377 

60,00€ 
 
60,00€ 

 
ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0013YO AV CATALUNYA, 75-79  2N 3A 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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. 
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2.2.18.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/479). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 4 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/862, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002378 i amb claus de cobrament 
431841002020010002378 i 431841002021010002378. 
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002378 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002378 i 431841002021010002378. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002378 431841002020010002378 

 
431841002021010002378 

60,00€ 
 
60,00€ 

 
ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
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Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0014UP AV CATALUNYA, 75-79 2N 4T 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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. 
 
2.2.19.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACT E MENOR 
D'ARRENDAMENT I GESTIÓ D’EQUIPS DE SO, VÍDEO I LLUM S PER A LA FIRA DE 
L’ARRÒS I EL COMERÇ. NÚM. EXP.: 2022/488. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora d’Afers Interns i Institucionals: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar l’arrendament i gestió d’equips de so, vídeo i 
llums per a la Fira de l’Arròs i el Comerç dels dies 22, 23 i 24 d’abril. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil INICIATIVES EVENTS 
SL registrat en data 30 de març de 2022 amb núm. RE 2022/1332. 
 
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 
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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: 79956000-0 
- El responsable del contracte serà Irene Negre Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 14.670,00 €, i 3.080,70 € 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 17.750,70 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 14.670,00 €, pressupost net, i 3.080,70 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/338/20301 
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. 
 
2.2.20.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACT E MENOR DE 
LLOGUER I MUNTATGE DE CARPA I TARIMA  PER A LA FIRA  DE L’ARRÒS I EL 
COMERÇ. NÚM. EXP.: 2022/492. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora d’Afers Interns i Institucionals: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el lloguer i muntatge de carpa i tarima 
autoportant de 20x60 metres per a la Fira de l’Arròs i el Comerç. 
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2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil R J SERVEIS FESTES I 
ESPECTACLES SL registrat en data 30 de març de 2022 amb núm. RE 2022/1336. 
 
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: 39151000-5 
- El responsable del contracte serà Irene Negre Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 14.800,00 €, i 3.108,00 € 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 17.908,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 14.800,00 €, pressupost net, i 3.108,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/338/20301 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
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SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.21.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ D'UN CO NVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT 
DE L’ALDEA (NÚM. EXP. 2022/493) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que d’acord amb els seus Estatuts, la Unió de Pagesos de Catalunya té entre els 
seus objectius la formació en l’activitat professional per la millora de la capacitat 
professional dels pagesos i pageses per a la consecució dels seus objectius, aquesta 
entitat podrà col·laborar o associar-se amb altres entitats o institucions, públiques o 
privades, que coincideixin total o parcialment amb els objectius definits en els estatuts i 
per tal d’exercir aquesta col·laboració es podran formalitzar els corresponents convenis 
o associacions. 
 
Ambdues parts han mostrat el seu interès de col·laborar mútuament ja que, la Unió de 
Pagesos de Catalunya desitja poder disposar puntualment d’un espai al Casal de Joves 
de l’Aldea per a la realització de cursos i l’Ajuntament de l’Aldea accepta cedir 
puntualment l’ús de l’espai detallat. 
 
Les dates previstes per a la realització del curs seran els dies 4, 5 10, 12, 16 i 17 de 
maig de 2022, en horari de 17.30h a 20.30 hores. 
 
Vist l’informe de secretaria de data 31 de març de 2022. 
 
Atès 47.2 c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic de les Administracions 
Públiques estableix que les administracions públiques poden subscriure convenis i 
protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques 
dependents o vinculats a aquestes i subjectes de Dret privat, en l’àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
 
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local conferides per Decret de l’Alcaldia 
núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre Unió de Pagesos de Catalunya i 
l’Ajuntament de l’Aldea, el text íntegre del qual consta a l’expedient. 
 
SEGON. Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè realitzin 
tants actes i gestions com calguin per executar aquest acord. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada per al seu coneixement 
i efectes adients. 
 
QUART.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web 
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei 
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19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.22.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE 
SERVEIS DE DISSENY, CREACIÓ I SUPERVISIÓ DE LA IMAT GE GRÀFICA DE LA 
FIRA DE L'ARRÒS I DEL COMERÇ 2022. NÚM. EXP.: 2022/ 494. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora d’Afers Interns i Institucionals: 
 
“Fets 
 
1.Justificada la necessitat de contractar el serveis de disseny, creació i supervisió de la 
imatge gràfica dels estands, tòtems, banderes i escenari de la XVI Fira de l’Arròs i el 
Comerç. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil CENESEPRO SL registrat 
en data 30 de març de 2022 amb núm. RE 2022/1341. 
 
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: 79822500-7 
- El responsable del contracte serà Irene Negre Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 5.500,00 €, i 1.155,00 € 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 
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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 6.655,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 5.500,00 €, pressupost net, i 1.155,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/4311/22610 
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. 
 
2.2.23.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACT E MENOR DE 
LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ESTANDS I ALTRES PER A LA FIRA 
DE L'ARRÒS I COMERÇ 2022. NÚM. EXP.: 2022/491.  
 
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora d’Afers Interns i Institucionals: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el lloguer, muntatge i desmuntatge d’estands, 
mobiliari, escenari i moqueta per a la Fira de l’Arròs i el Comerç els dies 22, 23 i 24 
d’abril. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ESPAI I DIFUSIO SL 
registrat en data 30 de març de 2022 amb núm. RE 2022/1340. 
 
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 
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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: 39151000-5 
- El responsable del contracte serà Irene Negre Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 13.264,00€, i 2.785,44 € 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 16.049,44 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 13.264,00 €, pressupost net, i 2.785,44 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/338/20301 
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. 
 
2.2.24.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/510). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 4 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/863, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002379 i amb claus de cobrament 
431841002020010002379 i 431841002021010002379. 
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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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002379 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002379 i 431841002021010002379. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002379 431841002020010002379 

 
431841002021010002379 

60,00€ 
 
60,00€ 

 
ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0018AF AV CATALUNYA  75-79 3R 1A 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 
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Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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. 
 
2.2.25.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/515). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 4 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/864, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002380 i amb claus de cobrament 
431841002020010002380 i 431841002021010002380.  
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002380 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002380 i 431841002021010002380. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002380 431841002020010002380 60,00€ 
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431841002021010002380 

 
60,00€ 

 
ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0019SG AV CATALUNYA  75-79 3R 2A 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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. 
 
2.2.26.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/516). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 4 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/866, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002381 i amb claus de cobrament 
431841002020010002381 i 431841002021010002381. 
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
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A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002381 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002381 i 431841002021010002381. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002381 431841002020010002381 

 
431841002021010002381 

60,00€ 
 

60,00€ 
 

ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0020PD AV CATALUNYA  75-79 3R 3A 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
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(28034), 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. 
 
2.2.27.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/517). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 4 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/868, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de CLEOPPA SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002382 i amb claus de cobrament 
431841002020010002382 i 431841002021010002382. 
 
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 SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), que és l’actual propietària. 
 
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, nom de 
CLEOPPA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002382 i amb claus 
de cobrament 431841002020010002382 i 431841002021010002382. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
CLEOPPA SL 184100002382 431841002020010002382 

 
431841002021010002382 

60,00€ 
 

60,00€ 
 

ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
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2021 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Liquidar els exercicis 2020 i 2021 a nom de la mercantil SOCIEDAD GESTION 
ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili al carrer 
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034), que és l’actual 
propietària. 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8330704BF9183A0021AF AV CATALUNYA  75-79 3R 4T 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/De la Costa Brava, 12 28034 MADRID 

 
Tercer. Modificar les dades censals per al padró de l’any 2022 a nom de la mercantil 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI 
A86602158 i domicili al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID 
(28034), 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. 
2.2.28.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACT E MENOR PER A 
L'ADQUISICIÓ DE LONES I ALTRES MATERIALS PER A LA F IRA DE L'ARRÒS I 
DEL COMERÇ. NÚM. EXP.: 2022/527  
 
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora d’Afers Interns i Institucionals: 
 
“Fets 
 
1.Justificada la necessitat de contractar el subministrament de lones per als estands, 
banderes, màstils de bandera, bases de subjecció i tòtems de quatre cares per a la XVI 
Fira de l’Arròs i el Comerç. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil INICIATIVES 
BARCELONA SPORTS CONSULTING SL registrat en data 30 de març de 2022 amb 
núm. RE 2022/1348. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
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- 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 subministraments, 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: 39151000-5 
- El responsable del contracte serà Irene Negre Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 14.800,00 €, i 3.108,00 € 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 17.908,00 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 14.800,00 €, pressupost net, i 3.108,00 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/4311/22610 
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. 
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2.2.29.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE AUTORITZACIÓ D'UNA ZONA 
D'APARCAMENT PER A PERSONES AM DISCAPACITAT A L'AVI NGUDA 
CATALUNYA 344. NÚM. EXP.: 2022/536. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Vista la petició presentada en data 3 de març de 2022 RE 2022/852 per part de la Sra. 
M. C. B. M. en la que sol·licita la senyalització a l’Avinguda Catalunya núm. XXX d’una 
plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat a nom del 
Sr. J. B. G. 
 
Vista la documentació aportada per la interessada. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part de la Guàrdia Municipal 
mitjançant informe de data 18 de març de 2022. 
 
Atès allò previst a l’art. 7, Real Decreto Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor y Seguridad 
Vial pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària, pel que fa a les competències municipals en matèria de 
d’ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat. 
 
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.- Accedir a la petició presentada en data 3 de març de 2022 RE 2022/852 per part de 
la Sra. M. C. B. M. en la que sol·licita la senyalització a l’Avinguda Catalunya núm. XXX 
d’una plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat a 
nom del Sr. J. B. G. per al vehicle amb número de matrícula T-6228-BF. 
 
2.- Per a l'ús de la plaça d'aparcament per a persona amb discapacitat serà necessari 
estar en possessió de la corresponent targeta d'estacionament per a persones amb 
discapacitat. 
 
3.- Notificar a la interessada el present d'acord amb l’establert a l'article 40 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.30.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACT E MENOR PER 
DESBROSSAR LA VIA VERDA. NÚM. EXP.: 2022/541.  
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei per desbrossar la via verda al seu pas 
per l’antic traçat del ferrocarril. 
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2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de CRISTIAN BERTOMEU PANISELLO 
registrat en data 4 d’abril de 2022 amb núm. RE 2022/1410. 
 
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: 45111213-4 
- El responsable del contracte serà José Caballé Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 14.330,00 €, i 3.009,30 € 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 17.339,30 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 14.330,00 €, pressupost net, i 3.009,30 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/1532/21000 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
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SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.31.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE LES LIQUIDACI ONS DE L’IMPOST 
SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALES A URBANA, 
QUE NO ESTAVEN NOTIFICADES A DATA 26 D’OCTUBRE DE 2 021 (EXP. 
2022/548). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“La sentència del Tribunal Constitucional 182/2021 determina la nul·litat i 
inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2 i 107.4 de Text refós de la llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Aquesta declaració implica que totes les liquidacions de l’Impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana que no estaven notificades a data de 26 
d’octubre de 2021, hagin de considerar-se com a nul·les i, per tant, no poden ser 
exigides als subjectes passius. 
 
En data 7 d’abril de 2022 i Registre General d’Entrada núm. 2022/1472, el Cap de BASE 
Gestió d’Ingressos Locals de la Gerència de Coordinació de Serveis de la Diputació de 
Tarragona, comunica a aquest Ajuntament, que procedeix donar de baixa vuit 
liquidacions, que ascendeixen a un import total de 2.490,56 €. 
 
Atès els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès l’article 109 de la Llei 39/2015, en base al qual les Administracions Públiques 
podran rectificar d’ofici els errors materials. 
 
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  
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Donar de baixa les liquidacions relacionades a continuació, per tal de donar 
compliment al contingut de la sentència del Tribunal Constitucional 182/2021: 
 

C.Prov  C.Emi C.Con Any  Per N.Reb AnyEnt  Estat  Identificació  Nom I.Principal  

43 184 352 2021 5 2311 2021 V 40917890Q VILLARROYA MONTESO JAVIER 24,34 

43 184 352 2021 5 2312 2021 V 40917890Q VILLARROYA MONTESO JAVIER 6,32 

43 184 352 2021 5 2313 2021 V 40908147W SERRANO CALVET TRINIDAD 6,67 

43 184 352 2021 5 2314 2021 V 47625882N VILLARROYA SERRANO MANUEL 23,63 
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43 184 352 2021 5 2315 2021 V 78575060E BERTOMEU VALLES DAVID 1.128,13 

43 184 352 2021 5 2316 2021 V 40922866R BERTOMEU VALLES GERTRUDIS 527,17 

43 184 352 2021 5 2317 2021 V 40925653M ANDREU FERRER FARA 531,29 

43 184 352 2021 5 2318 2021 V 40925653M ANDREU FERRER FARA 243,01 
 

Segon.  Procedir a notificar als interessats el contingut del present acord. 
 
Tercer.  Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.32. PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/545). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 1 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1387, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de GBN INTEGRAL DE GESTIO 
INMOBILIARIA, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002415 i referència 
cadastral 8331516BF9183A0001YM i amb claus de cobrament 
431841002014010002415, 431841002015010002415, 431841002016010002415, 
431841002017010002415 i 431841002018010002415 i 431841002019010002415. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedeix dictar noves liquidacions únicament per a 
l’exercici 2019 a nom de BUILDINGCENTER, SAU, amb DOI A63106158 i domicili al 
carrer AV MANOTERAS 20 EDIFICIO PARIS del municipi de MADRID (28050). 
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 GBN 
INTEGRAL DE GESTIO INMOBILIARIA, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 
184100002415 i referència cadastral 8331516BF9183A 0001YM i amb claus de 
cobrament 431841002014010002415, 431841002015010002415, 
431841002016010002415, 431841002017010002415 i 431841002018010002415 i 
431841002019010002415. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
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GBN INTEGRAL DE 
GESTIO INMOBILIARIA 

184100002415 431841002014010002415 
431841002015010002415 
431841002016010002415 
431841002017010002415 
431841002018010002415 
431841002019010002415 

60,00€ 
60,00€ 
60,00€ 
60,00€ 
60,00€ 
60,00€ 

 
ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2019 60 0 0 60 
2018 60 0 0 60 
2017 60 0 0 60 
2016 60 0 0 60 
2015 60 0 0 60 
2014 60 0 0 60 

 
Segon. Emetre una liquidació únicament per a l’exercici 2019 a nom de 
BUILDINGCENTER, SAU, amb DOI A63106158 i domicili al carrer AV MANOTERAS 20 
EDIFICIO PARIS del municipi de MADRID (28050). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8331516BF9183A0001YM C/Sant Francesc, s/n casa 1 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
BUILDINGCENTER, SAU A63106158 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
AV MANOTERAS 20 EDIFICIO PARIS 28050 MADRID 

Tercer. 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. 
 
2.2.33.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/546). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 1 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1388, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de GBN INTEGRAL DE GESTIO 
INMOBILIARIA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002415, 
referència cadastral 8331516BF9183A0001YM i amb claus de cobrament 
431841002020010002415 i 431841002021010002415. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedeix donar de baixa el número fix del padró 
municipal 184100002415 atès que el nou titular del immoble ja consta donat d’alta amb 
un altre número fix. 
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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 GBN 
INTEGRAL DE GESTIO INMOBILIARIA SL, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 
184100002415, referència cadastral 8331516BF9183A0001YM i amb claus de 
cobrament 431841002020010002415 i 431841002021010002415. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
GBN INTEGRAL DE 
GESTIO INMOBILIARIA 

184100002415 431841002020010002415 
431841002021010002415 

60,00€ 
60,00€ 
 

 
ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2020 60 0 0 60 
2021 60 0 0 60 

 
Segon. Donar de baixa el número fix del padró municipal 184100002415, atès que el 
nou titular del immoble ja consta donat d’alta amb un altre número fix. 
 
Tercer. 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. 
 
2.2.34.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/547). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 1 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1389, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de GBN INTEGRAL DE GESTIO 
INMOBILIARIA, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002416 i referència 
cadastral 8331516BF9183A0002UQ i amb claus de cobrament 
431841002014010002416, 431841002015010002416, 431841002016010002416, 
431841002017010002416, 431841002018010002416, 431841002019010002416 i 
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431841002020010002416. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedir a dictar noves liquidacions, únicament pels 
exercicis 2019 i 2020 a nom de BUILDINGCENTER, SAU, amb DOI A63106157 i 
domicili al carrer AV MANOTERAS 20 EDIFICIO PARIS del municipi de MADRID 
(28050). 
 
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 els rebuts emesos a nom de GBN 
INTEGRAL DE GESTIO INMOBILIARIA, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 
184100002416 i referència cadastral 8331516BF9183A0002UQ i amb claus de 
cobrament 431841002014010002416, 431841002015010002416, 
431841002016010002416,431841002017010002416, 431841002018010002416, 
431841002019010002416 i 431841002020010002416. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
GBN INTEGRAL DE 
GESTIO INMOBILIARIA 

184100002416 431841002014010002416 
431841002015010002416 
431841002016010002416 
431841002017010002416 
431841002018010002416 
431841002019010002416 
431841002020010002416 

60,00€ 
60,00€ 
60,00€ 
60,00€ 
60,00€ 
60,00€ 
60,00€ 

 
 
 

ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2014 60 0 0 60 
2015 60 0 0 60 
2016 60 0 0 60 
2017 60 0 0 60 
2018 60 0 0 60 
2019 60 0 0 60 
2020 60 0 0 60 

 
Segon. Procedir a dictar noves liquidacions, únicament pels exercicis 2019 i 2020 a nom 
de BUILDINGCENTER, SAU, amb DOI A63106157 i domicili al carrer AV MANOTERAS 
20 EDIFICIO PARIS del municipi de MADRID (28050). 
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Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8331516BF9183A0002UQ C/Sebastià Joan Arbó, 50 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
BUILDINGCENTER, SAU A63106157 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
AV MANOTERAS 20 EDIFICIO PARIS 28050 MADRID 

 
Tercer. 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. 
 
2.2.35.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/550). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 1 d’abril de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1390, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de GBN INTEGRAL DE GESTIO 
INMOBILIARIA, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002416 i referència 
cadastral 8331516BF9183A0002UQ i amb clau de cobrament 
431841002021010002416. 
Vista la sol·licitud presentada, haureu d’acordar la baixa del número fix 184100002416 
del padró municipal atès que el nou titular del immoble ja consta donat d’alta amb un 
altre número fix. 
 
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 dels rebuts emesos a nom de GBN 
INTEGRAL DE GESTIO INMOBILIARIA, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 
184100002416 i referència cadastral 8331516BF9183A0002UQ i amb clau de 
cobrament 431841002021010002416. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
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SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
GBN INTEGRAL DE 
GESTIO INMOBILIARIA 

184100002416 431841002021010002416 60,00€ 
 

 
ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 

 
Segon. Acordar la baixa del número fix 184100002416 del padró municipal, atès que el 
nou titular del immoble ja consta donat d’alta amb un altre número fix. 
 
Tercer.  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. 
 
2.2.36.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LA M EMÒRIA TÈCNICA 
DE LA XVI FIRA DE L’ARRÒS I EL COMERÇ 2022. (NÚM. E XP. 2022/391) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Amb motiu de la XVI Fira de l’Arròs i el Comerç de l’Aldea està prevista la instal·lació 
de la fira d’atraccions i parades de venda ambulant, activitat que promou l’Ajuntament a 
l’espai de titularitat municipal ubicat a l’Av. Robert Graupera. 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’art. 42.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives l’esmentada activitat 
recreativa es considera de caràcter extraordinari atès que es duu a terme 
esporàdicament en espai obert al públic. 
 
Segons l’art. 29.7 de l’esmentada Llei 11/2009, les activitats recreatives de caràcter 
extraordinari que s’organitzen en espais oberts amb motiu de festes i revetlles populars  
que comptin amb una amplia participació ciutadana organitzades pels municipis resten 
exempts de la necessitat de llicència municipal. 
 
Amb l’objecte de garantir la protecció de la seguretat, la salut i els drets de terceres 
persones que pugui resultar afectades per la  realització de la Fira s’ha redactat per part 
dels serveis tècnic municipals la Memòria Tècnica de la Instal·lació de parades i 
d’atraccions per a la XVI Fira de l’Arròs i el Comerç 2022 de l’Aldea. 
 
L’esmentada Memòria ha considerat allò previst a l’art. 113, així com arts. 110 i 111 del 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, 
de 31 d’agost  
 
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 data 18 de juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD, 
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PRIMER. Aprovar la Memòria Tècnica de la Instal·lació de parades i d’atraccions per a 
la XVI Fira de l’Arròs i el Comerç 2022 de l’Aldea redactada pels serveis tècnics 
municipals. 
 
SEGON. Donar trasllat de l’esmentada Memòria a tots els serveis municipals que 
resultin afectats per tal de donar compliment a les mesures que hi conté.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:50 hores d el dia 8 d’abril de 2022, de la 
qual, com a Secretària Accidental, estenc aquesta a cta de 72 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
 
 
 
 
Xavier Royo i Franch     Roser Noche Casanova  


