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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 8/2019 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 5 D’ABRIL 
2019. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  5 d’abril de 2019 
  
A L’Aldea, quan són les 12:00 hores, del dia 5 d’abril de 2019, es reuneixen a la Sala de 
Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en els 
termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, que 
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó  
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretària Accidental 
Estefania Curto i Zapater 
 
No assisteix 
Sr. Albert Borràs i Tafalla 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 22 DE MARÇ 
DE 2019. 
 
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 22 de març de 2019 
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 
 
2.1.2.- PROPOSTA ACORD D'APROVACIÓ D'OBRES SOTMESES  A 
COMUNICACIÓ PRÈVIA. NÚM. EXP. 2019/288, INTERESSAT M. M. G. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 18 de març de 2019 amb Registre 
d’entrada núm. 2019/1058 per M. M. G., on comunica les obres consistents en canvi de 
les rajoles de la cuina de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya, XXX,  de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no 
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 21/03/2019, 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. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per M. M. G. on comunica les obres consistents en canviar les rajoles de la 
cuina de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya, XXX, de l’Aldea i comunicar que per 
part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la 
seva petició: 

 
INFORME TÈCNIC COMUNICACIÓ OBRES MENORS 
 

Assumpte:  Comunicació d'obres excloses de llicència per canviar rajoles de cuina. 
Expedient:  2019/288    
Sol·licitant:   M. M. G. 
R.G.E.: 2019/1058 
Emplaçament:  Av Catalunya, XXX  (Carrer La Reus,XX) 
Ref Cadastral: 9537305BF9193HXXXXXZ 
 

 
“Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la 
provisió d’alcaldia de data 18 de març  de 2019 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig , 
emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es 
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que 
resten subjectes a comunicació prèvia. 
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1. 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, clau 1B zona residencial semi-intensiva.  
 

2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme a la Av Catalunya, XXX de l’Aldea i consistents en canviar rajoles de 
cuina, amb els següents condicionants: 
 

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

• L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de 
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura. 

• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no 
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les 
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent. 

 
3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul: 
 
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 1.500,00 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 1.500,00 x 3,60 % 54,00 € 

TOTAL  54,00 € 
 

4. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE . 
 

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.” 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que 
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de 
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la 
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa 
dels documents presentats a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  4 

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 54,00 € amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

1.500,00 x 3,60 % 54.00 € 

TOTAL  54,00 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i a la Diputació de Tarragona, 
BASE-Gestió d’Ingressos, als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRE S MENORS, EXP. 
2019/336. INTERESSADA: F. F. F. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 26 de març de 2019 amb 
Registre general d'Entrada 2019/1170: 
 

EXP NOM I 
COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2019/336    F. F. F. Av. 
Catalunya, 
XXX 

Menor 120,96 € 150,00 € 

 
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 
29/03/2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Concedir a F. F. F. la llicència necessària per a efectuar les obres per obrir 
un buit d’obra a la paret per col.locar una porta a la façana de l’habitatge situat a 
l’Avinguda Catalunya, XXX-xamfrà C/ Montblanc, XX  de l’Aldea, amb estricta subjecció 
a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada 
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, la normativa de planejament 
d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis tècnics, si 
s’escau. 
 
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat 
de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la 
llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació, 
que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat 
i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte 
quan es 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  120,96 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

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

2.520,00 x 3,60 % 90,72 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 

2.520,00 x 1,20 % 30,24 €  

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

 16,00 € 
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TOTAL 
 

120,96 € 

 
SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la 
llicència que s’atorga:  
 

 FIANCES     
 Descripció % PEM € Quota a 

pagar  
 

 Gestió de residus, per aplicació de 
l’Ordenança Municipal: Gestió dels 
residus de la construcció 

 
Tm 

 
€/Tona 

  

 Residus dificultat preveure volum 
residus 

0,15 2.520,00 3,78 €  

 Residus de construcció     
 Total Residus   3,78 €  
 Import mínim   150,00 €  
 Total fiança residus a dipositar    150,00 €  

 
SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix a la 
Diputació de Tarragona-Base Gestió d’Ingressos.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UNA LLICÈNCI A D’OBRES 
MENORS, EXP. 2019/184. INTERESSAT: NEDGIA CATALUNYA  S.A 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 20 de febrer de 2019 amb 
Registre general d'Entrada 2019/ 
 

EXP NOM I 
COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2019/184    NEDGIA 
CATALUNY
A, S.A 

C/ DTOR. 
FLEMING, 
XX 

MENOR 24,28 € 150,00 € 
i 79,2 € 

 
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 
01-04-2019, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA, S.A la llicència necessària per a efectuar 
les obres consistents en escomesa directa de rasa sobre vorera i calçada de 0 x 0,4 m2 
i una escomesa sobre vorera i calçada de 1,65 x 0,4 m2 al carrer Doctor Fleming, XX,  
de l’Aldea, amb estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada 
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, la normativa de planejament 
d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis tècnics, si 
s’escau. 
 
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat 
de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la 
llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació, 
que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat 
i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 
13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte 
quan es 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 24,28 € 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) 

230 x 3,60 % 8,28 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 

230 x 1,20 % 2,76 €  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

24,28 € 

 
SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la 
llicència que s’atorga:  
 

 FIANCES     
 Descripció m³/Tones  € Quota a 

pagar  
 

 Gestió de residus, per aplicació de 
l’Ordenança Municipal: Gestió dels 
residus de la construcció 

 
Tm 

 
€/Tona 

  

 Residus d’excavació 0,88 11€/Tona 9,68  
 Residus de construcció  11€/Tona   
 Total Residus   9,68  
 Import mínim   150,00  
 Total fiança residus a dipositar    150,00 €  

 
SETÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions, 
segons consta a l’informe del tècnic municipal de data 01-04-2019:  
 
Reposició de material de les obres d´urbanització: 
 

- El promotor garantirà la correcta reposició de material de les obres 
d´urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment de vorera. 
El terraplenat de les rases es compactarà al 95 % de pròctor modificat.  

- S´haurà d´ajustar al modelatge establert i aprovat en el projecte 
d´urbanització de la Diputació de Tarragona. Per aquest motiu es proposa 
una fiança de 79,2 €. 
 

 És PROCEDENT LA CONCESSIÓ  de la llicència d’obres menors sol·licitada, amb els 
següents condicionants: 
 

• 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. 

• S’haurà de designar tècnic coordinador de seguretat i salut en fase 
d´execució de l’ obra. 
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• Les connexions s’hauran de realitzar en vorera, i no es malmetrà el paviment 
de la calçada. 

• Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de localitzar als serveis instal·lats 
i coordinar els treballs amb les respectives companyies afectades. És 
responsabilitat del promotor garantir la integritat dels mateixos. 

• S’haurà de garantir una separació mínima de 20 cm als serveis existents. En 
cas que no es pugui garantir s’executaran les proteccions que preveu la 
legislació vigent. 

• El contractista posarà en coneixement de l’Ajuntament i les companyies dels 
serveis afectats el dia de l’ inici de les obres i el dia de la seva finalització per 
tal que es pugui inspeccionar l’afecció a les instal·lacions. 
 

Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA  fins a l’efectiva acreditació de 
la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició de material de les 
obres d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment de vorera. 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius. 
 
VUITÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva 
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició de 
material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment 
de vorera. 
 
NOVÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix a la 
Diputació de Tarragona-Base-Gestió d’Ingressos.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS. NÚM. EXP.: 2019/349. 
 
Es dona compte de la següent proposta d’acord: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró 
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2019, que recullen el resultat de les 
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2018. 
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions 
produïdes en el padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en 
endavant INE) en el fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació 
comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 
2019. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
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2. Resolució de 13 de setembre de 2018, de la Sotssecretària, per la qual es publica 
la Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del padró municipal 
i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 

 
Atès que per acord de Ple de data 17 de juliol de 2015 aquest va delegar a la Junta de 
Govern Local l’aprovació de la rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants.. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD, 
 
1er.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del padró municipal 
d’habitants d’aquest ajuntament, referit a la data de 1 de gener de 2019, i que conté la 
xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant 
l’exercici 2018. El resum que s’aprova és el següent: 
 
Resum General 
 

1. Variacions en  el número d’habitants 
 

Conceptes  Homes  Dones  Total  
Població a 01/01/2018 2240 1980 4220 
Altes des  de 01/01/2018 a 31/12/2018 169 116 285 
Baixes des de 01/01/2018 a 31/12/2018 148 93 241 
Variacions per errada en el sexe Altes 0 0 0 
Variacions per errada en el sexe Baixes  0 0 0 
Població a 31/12/2018  2261 2003 4264 

 
2. Causes de variació del número d’habitants 

 
Concepte Naixement  Canvi de 

residencia 
altre municipi  

Canvi 
residencia 
estranger  

Omissió  

Altes de residents al municipi 37 151 69 28 
 
Concepte Defunció  Canvi de 

residencia 
altre 
municipi  

Canvi 
residencia 
estranger 

Inclusió 
Indeguda  

Duplicat  Caducitat  

Baixes de 
residents al 
municipi 

38 146 7 41 1 8 

 
3. Alteracions municipals per canvi de domicili din tre del municipi 

 
Concepte  Homes  Dones  Total  
Entre Seccions del municipi 23 15 38 

 
2n.- Donar compte a la Diputació de Tarragona, com a encarregada de la gestió del 
Padró Municipal d’Habitants, del present acord per tal que comuniqui a l’INE la xifra de 
població a 1 de gener de 2019, que resulta d’aquesta rectificació, als efectes del que 
disposa la Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l’Institut Nacional 
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d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del padró municipal i el 
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES QUE INT EGREN LA 
COMISSIÓ DE BOUS 2019 NÚM. EXP. 2019/353. 
 
Es dona compte de la següent proposta d’acord: 
 
“D’acord amb el previst a l’art. 6.1.I) de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de 
les festes tradicionals amb bous, per a l’obtenció d’una autorització d’un espectacle 
tradicional amb bous, és necessari que l’entitat organitzadora de la festa nomeni una 
comissió local, denominada comissió de bous, formada com a mínim, per cinc 
afeccionats qualificats, identificats amb al nom, cognoms i document nacional d’identitat, 
d’entre altra documentació contemplada en l’esmentat art. 6. 
 
L’art 5 de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, estableix que per a poder celebrar una festa 
tradicional amb bous d’acord amb aquesta llei, s’ha d’obtenir prèviament l’autorització 
de la delegació territorial del govern corresponent. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a la JGL l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Nomenar com a membres de la comissió de bous per a l’any 2019 els srs. següents: 
 
MARCOS MURIA MALDONADO      - DNI XXXX3646-V 
DOMINGO BUERA RIPOLLÉS         - DNI XXXX0695-S 
JORDI VAZQUEZ GALLART            - DNI XXXX6297-M 
ADRIÀ VAZQUEZ GALLART            - DNI XXXX4465-B 
AGUST BERTOMEU ANDREU        - DNI  XXXX2526-D 
JOSEP SANZ GALLEGO                   -DNI  XXXX8322-L 
XAVIER GILABERT BERTOMEU       -DNI XXXX6141-R 
 
2n.- Notificar aquest acord a les persones designades com a membres de la Comissió 
de Bous de l’Aldea, 2019. 
 
3r.- Traslladar aquest acord als serveis municipals corresponents a efectes de tramitar 
l’oportuna autorització administrativa.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN CONVE NI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I LA UN IÓ ESPORTIVA 
ALDEANA PER AL FOMENT DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA, COM PETITIVA, DE 
LLEURE I SOCIAL I DE PROMOCIÓ ESPORTIVA PER A L’ANY  2019. NÚM. EXP.: 
2019/360. 
 
Es dona compte de la següent proposta d’acord: 
 
“L'Ajuntament de l’Aldea té entre els seus objectius i competències promoure de manera 
general l’activitat física i l’esport en el nostre àmbit territorial, especialment en l’àmbit 
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dels infants i joventut, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives; 
vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives existents en el terme 
municipal i cooperar amb altres ens públics o privats per al compliment de les finalitats 
assenyalades per la legislació sectorial en matèria d’esports, d’acord amb la normativa 
bàsica en matèria de règim local. 
 
L’Ajuntament de l’Aldea, en l’àmbit de l’esport, desenvolupa una política dirigida a 
fomentar i potenciar la pràctica esportiva en tots els àmbits inclosos dins de les seves 
competències, és per això que vol donar suport a la Unió Esportiva Aldeana per a 
l’organització, participació i desenvolupament de diversos projectes relacionats amb la 
promoció del futbol a la població i que són de rellevant importància i així potenciar la 
pràctica del futbol i fomentar-lo en totes les seves categories. 
 
L’Art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix 
que poden concedir-se directament les subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es desenvolupa reglamentàriament 
a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual preveu que en aquests casos l’entitat 
condecent i beneficiària poden subscriure un conveni, el qual ha d’incloure els extrems 
recollits en aquest precepte. 
 
Atès que en el pressupost municipal 2019 figura l’aplicació 341/48016 on es preveu la 
concessió d’una subvenció per import de 18.500 € a la Unió Esportiva Aldeana, i donat 
que en les bases d’execució del pressupost municipal també es contempla aquesta 
subvenció en el punt10 de la Base 36. 
 
Atès que la Unió Esportiva Aldeana ha complit amb el compromís establert a la base 4 
del conveni signat en data 29 d’agost de 2018, on havia de retornar l’import de 6.000 € 
sostret del fons monetari  de la venda dels terrenys del camp de futbol “La Unió”. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la 
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’entitat UNIÓ 
ESPORTIVA ALDEANA per al foment de l’activitat esportiva, competitiva, de lleure i 
social i de promoció esportiva per a l’any 2019, pel qual es regula la concessió directa 
d’una subvenció per import de 18.500 € en els termes que consta incorporat a 
l’expedient. 
 
2.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents a 
l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni. 
 
3.- Notificar aquest acord a la UNIÓ ESPORTIVA ALDEANA, i traslladar-lo al servei 
municipal d’intervenció. 
 
4.- Un cop signat el conveni es publicarà en el portal de la transparència de l’Ajuntament 
de l’Aldea.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'ADJUDICACIÓ D 'UN CONTRACTE 
MENOR DE SUBMINISTRAMENT D'ÀRID RECICLAT. NÚM. EXP. : 2019/239. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“En data 22 de febrer de 2019 amb R.E 2019/707 l’empresa RECICLATGES 
D’ENDERROCS EBRE S.L. va presentar un pressupost per import de 11.760 euros (IVA 
exclòs) per al subministrament d’àrid reciclat. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb 
la mercantil RECICLATGES D’ENDERROCS EBRE S.L. contractacions menors amb 
càrrec al pressupost municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la 
contractació projectada ascendeixin a 15.000€, tot tenint en compte la interpretació 
efectuada per la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 
41/2017 i 42/2017 en relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 1532/61910 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de l’empresa RECICLATGES D’ENDERROCS EBRE 
S.L. del contracte menor de subministrament d’àrid reciclat per un import de 11.760 
euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 14.229,60 euros, segons pressupost 
presentat en data 22 de febrer de 2019 amb R.E 2019/707. 
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 14.229,60 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1532/61910. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'ADJUDICACIÓ D 'UN CONTRACTE 
MENOR DE SUBMINISTRAMENT D'UNA ESTRUCTURA DE FUSTA.  NÚM. EXP.: 
2019/301. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
“En data 28 de febrer de 2019 amb R.E 2019/770 l’empresa JORDI GIRIBETS MONTAL 
SLU va presentar un pressupost per import de 3.726,68 euros (IVA exclòs) per al 
subministrament d’una estructura de fusta per als rostidors. 
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Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb 
la mercantil JORDI GIRIBETS MONTAL SLU contractacions menors amb càrrec al 
pressupost municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació 
projectada ascendeixin a 15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la 
Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en 
relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 1532/62504 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de l’empresa JORDI GIRIBETS MONTAL SLU del 
contracte menor de subministrament d’una estructura de fusta per als rostidors per un 
import de 3.726,68 euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 4.509,28 euros, 
segons pressupost presentat en data 28 de febrer de 2019 amb R.E 2019/770. 
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 4.509,28 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1532/62504. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ REFERENT A UN CONTRACT E MENOR PER 
REALITZAR EL SERVEI DE CINEMA A LA FRESCA. NÚM. EXP .: 2019/330. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 25 de març de 2019 amb R.E 2019/1120 amb JOSEP MARIA MARIN 
PUJADAS va presentar un pressupost per import de 3.500 euros (IVA exclòs) per 
realitzar el servei de cinema a la fresca. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb 
JOSEP MARIA MARIN PUJADAS contractacions menors amb càrrec al pressupost 
municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada 
ascendeixin a 15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta 
Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació 
a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 334/22637 hi ha consignació de crèdit suficient per 
atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
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Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de l’empresa JOSEP MARIA MARIN PUJADAS del 
contracte menor realitzar el servei de cinema a la fresca per un import de 3.500 euros 
més 21% d’IVA, resultant un import total de 4.235 euros, segons pressupost presentat 
en data 25 de març de 2019 amb R.E 2019/1120. 
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 4.235 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 334/22637. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’adjudicatari.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.7.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT AL CONTRACTE MENO R PER AL 
LLOGUER DE TAULES, CADIRES I DECORACIÓ DEL PAVELLÓ PER A LA FIRA 
DE L'ARRÒS I DEL COMERÇ. NÚM. EXP.: 2019/366. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 2 d’abril de 2019 amb R.E 2019/1365 la mercantil Exposiciones y Actos SL va 
presentar un pressupost per import de 4.370 € (IVA exclòs) per al lloguer de taules, 
cadires i decoració del pavelló per a la Fira de l’Arròs i del Comerç. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb 
mercantil Exposiciones y Actos SL contractacions menors amb càrrec al pressupost 
municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada 
ascendeixin a 15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta 
Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació 
a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 4311/20304 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
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1.- Aprovar l’adjudicació a favor de la mercantil Exposiciones y Actos SL del contracte 
menor per al lloguer de taules, cadires i decoració del pavelló per a la Fira de l’Arròs i 
del Comerç per un import de 4.370 euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 
5.287,70 euros, segons pressupost presentat en data 2 d’abril de 2019 amb R.E 
2019/1365. 
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 5.608,35 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 4311/20304. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i la mercantil.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.8.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT AL CONTRACTE MENO R DE LLOGUER 
DE L'ESCENARI I ESTANDS PER A LA FIRA DE L'ARRÒS I DEL COMERÇ. NÚM. 
EXP.: 2019/367. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 2 d’abril de 2019 amb R.E 2019/1364 la mercantil OCTASYSTEM S.L. va 
presentar un pressupost per import de 14.920 € (IVA exclòs) per al lloguer de l’escenari 
i estands per a la Fira de l’Arròs i del Comerç. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb 
la mercantil OCTASYSTEM S.L. contractacions menors amb càrrec al pressupost 
municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada 
ascendeixin a 15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta 
Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació 
a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 4311/20304 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de la mercantil OCTASYSTEM S.L. del contracte menor 
per al lloguer de l’escenari i estands per a la Fira de l’Arròs i del Comerç per un import 
de 14.920 euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 18.053,20 euros, segons 
pressupost presentat en data 2 d’abril de 2019 amb R.E 2019/1364. 
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 18.053,20 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 4311/20304. 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i la mercantil.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
  
2.2.9.-PROPOSTA D'ACORD REFERENT AL CONTRACTE MENOR  DE LLOGUER 
DE CARPA PER ALS ACTES, RAMPA I TARIMA PER A LA FIR A DE L'ARRÒS I DEL 
COMERÇ. NÚM. EXP: 2019/370. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 2 d’abril de 2019 amb R.E 2019/1362 la mercantil CHARLY DELTA. S.L va 
presentar un pressupost per import de 13.340 € (IVA exclòs) per al lloguer de carpa per 
als actes, rampa i tarima per a la Fira de l’Arròs i del Comerç. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb 
la mercantil CHARLY DELTA. S.L. contractacions menors amb càrrec al pressupost 
municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada 
ascendeixin a 15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta 
Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació 
a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 4311/20304 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
 
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de la mercantil CHARLY DELTA. S.L. del contracte 
menor per al lloguer de carpa per als actes, rampa i tarima per a la Fira de l’Arròs i del 
Comerç per un import de 13.340 euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 
16.141,40 euros, segons pressupost presentat en data 2 d’abril de 2019 amb R.E 
2019/1362. 
 
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 16.141,40 euros en càrrec a l’aplicació 
pressupostària 4311/20304. 
 
 
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a la mercantil.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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La Presidència aixeca la sessió a les 12:40 hores d el dia 5 d’abril de 2019, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 18 p àgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     Estefania Curto i Zapater  
 


