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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 9/22 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 6 DE MAIG 
DE 2022. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  6 de maig de 2022 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 6 de maig 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 21 D’ABRIL 
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 21 d’abril 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: COMUNITAT DE REGANTS SINDICAT AGRÍCOLA DE 
L’EBRE (NÚM. EXP.: 2022/350) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 10 de gener de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/921: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/350 
Com. de Regants – 
Sindicat Agrícola 

de l’Ebre  

Ptda. De l’Ermita 
(002200700BF91B0001YA) 

Obra 
menor 1.774,15 € 

 
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 en data 11 de març de 2022 per 
l’Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d’assistència tècnica a 
l’Ajuntament de l’Aldea en virtut de resolució de 4 de febrer 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 la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre llicència 
d’obres per a canvi de distribució de l’edificació existent a la Partida de l’Ermita (Ref. 
Cad.: 002200700BF91B0001YA) 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 
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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 1.774,15 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 36.961,43 x 3,60  1.330,61 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 36.961,43 x 1,20  443,54 €  

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

 16,00 € 

TOTAL  1.774,15 € 
 
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. 

− 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 document d’ac ceptació 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. 
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2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA L LICÈNCIA 
D’OBRES. INTERESSAT: D. R. S. (NÚM. EXP.: 2022/573)  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 4 d’abril de 2022, amb 
Registre d'entrada núm. 2022/1420, i la documentació complementària aportada en data 
27 d’abril de 2022, amb Registre d'entrada núm. 2022/1761: 
 

EXP INTERESSAT SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

2022/573 D. R. S.  Pol. X – Parc. XXX 
(43184A002001450000ZO) 

Obra 
menor 34,00 € 

 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 29 
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 D. R. S. llicència d’obres per a la construcció de llosa de formigó 
de 5m x 7m i col·locació de dipòsit de 3m de diàmetre i 6m de llargada al Polígon X – 
Parcel·la XXX (Ref. Cadastral: 43184A002001450000ZO) 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. 
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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 34,00 € amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE  

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 500,00 x 3,60  18,00 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 500,00 x 1,20  6,00 € (*)  

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

 16,00 € 

TOTAL 
 

34,00 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions: 
 
− La utilització de l’aigua del dipòsit serà únicament amb finalitat agrícola, tal com s’ha 

exposat en document aportat. 
− 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, 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 document d’ac ceptació 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. 
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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. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ALTA D’UN HABITATG E D’ÚS TURÍSTIC. 
INTERESSADA: P. C. M. (NÚM. EXP.: 2022/514) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
"Vist que en data 4 d’abril de 2022, per mitjà del registre d’entrada número 2022/1445, 
2022/1448 i 2022/1449, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya dona trasllat de la comunicació d’alta d’un d’habitatge d’ús turístic de 
l’edificació situada al Polígon X – Parcel·la XXX (Referència Cadastral: 
43184A007001920000ZR) d’aquest municipi, titularitat de P. C. M. 
 
Vist que l’informe tècnic de data 3 de maig de 2022 és favorable. 
 
Vist l’informe del Secretari-interventor accidental sobre la legislació aplicable a la 
declaració responsable d’inici d’activitat d’habitatges d’ús turístic. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
2019/216 de data 18 de juny de 2020. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Donar-se per assabentada de la comunicació d’alta d’activitat d’habitatge d’ús 
turístic de l’edificació situada al Polígon X – Parcel·la XXX (Referència Cadastral: 
43184A007001920000ZR) d’aquest municipi, titularitat de P. C. M. 
 
SEGON. Procedir per part d’aquest Ajuntament a la tramitació de l’alta de l’HUT al 
registre de Turisme de Catalunya. 
 
TERCER. Informar a la sol·licitant que l’adquisició de la titularitat d’un HUT resta 
sotmesa a les següents obligacions: 
 
• Caldrà informar a la sol·licitant de les obligacions que ha d’assumir en el moment de 

l’alta al Registre de Turisme de Catalunya i que són les següents: 
− Els habitatges no poden ser ocupats amb més places de les indicades a la cèdula 

d'habitabilitat i, en qualsevol cas, la seva capacitat màxima no pot excedir de 15 
places. 

− Els habitatges han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i dels estris 
necessaris per ser ocupats immediatament, amb la finalitat de prestar un servei 
d'allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, i tot en 
perfecte estat d'higiene. 

− El propietari o propietària de l'habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de 
facilitar a les persones usuàries i als veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera 
immediata consultes i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic. 

− El propietari o la propietària, o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un 
servei d'assistència i manteniment de l'habitatge. 
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− El propietari o la propietària de l'habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha 
de lliurar a les persones usuàries un document que reculli les normes de convivència 
acordades per la comunitat de propietaris on s'integra l'habitatge, si n'hi ha. Aquest 
document ha d'estar redactat, com a mínim, en els idiomes següents: català, 
castellà, anglès i francès. 

− En cas que la persona usuària d'un habitatge d'ús turístic atempti contra les regles 
bàsiques de la convivència o incompleixi ordenances municipals dictades a aquest 
efecte, la persona titular de la propietat, o la persona gestora de l'habitatge d'ús 
turístic, ha de requerir a la persona cessionària que abandoni l'habitatge 
immediatament. 

− Els habitatges d'ús turístic han d'exhibir en un lloc visible i fàcilment localitzable per 
a les persones usuàries la comunicació del NIRTC, la seva capacitat màxima i el 
telèfon del servei d'assistència i manteniment. Aquells que encara no disposin del 
NIRTC, transitòriament, han de suplir-ne l'exhibició amb la comunicació del número 
provisional al qual es fa referència a l'article 121-1.2 del Decret de turisme de 
Catalunya. 

 
QUART. Aprovar la liquidació prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la 
taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en 
les activitats i instal·lacions d’aquest municipi per un import total de 100,00 €. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat de l’acord al 
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i als serveis 
d’Intervenció municipals.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR PER 
INSTAL·LACIÓ D'ESTRUCTURES LLUMINOSES A LA PLAÇA DE  BALL DE 
L'AJUNTAMENT. NÚM. EXP.: 2022/660.  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el subministrament d’estructures lluminoses 
en esquelet de ferro galvanitzat per a la plaça de ball de l’Ajuntament. 
2. Atès el pressupost presentat per la mercantil LUXILED TECNICA SL en data 19 d’abril 
de 2022 RE 1624. 
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. 



 
  
 
 
 
 

 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  8 

 
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: 44212320-8 
- El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch. 
- El preu del contracte es fixa en 14.484,00 €, i 3.041,64 € 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 17.525,64 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 14.484,00 € pressupost net, i 3.041,64 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/920/62300 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/651). 
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. 2022/1391, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que procedim a dictar una nova liquidació de l’any 2020 del núm. fix 
184100002589 i referència cadastral 9335301BF9193E0056OA a nom de SOCIEDAD 
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GESTION ACTIVOS PROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili 
al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034). 
 
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.  Procedir a l’acord de dictar una nova liquidació de l’any 2020 del núm. fix 
184100002589 i referència cadastral 9335301BF9193E0056OA 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). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

9335301BF9193E0056OA AV CATALUNYA 258 LOCAL 1 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 28034 MADRID 

 
Segon. 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. 2022/652). 
 
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. 2022/1392, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que procedim a dictar una nova liquidació de l’any 2020 del núm. fix 
184100002601 i referència cadastral 9335301BF9193E0060PS a nom de SOCIEDAD 
GESTION ACTIVOSPROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili 
al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034). 
 
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.  Procedir a l’acord de dictar una nova liquidació de l’any 2020 del núm. fix 
184100002601 i referència cadastral 9335301BF9193E0060PS a nom de SOCIEDAD 
GESTION ACTIVOSPROC RESTRUC BANCARIA SA, amb DOI A86602158 i domicili 
al carrer CL DE LA COSTA BRAVA, 12 del municipi de MADRID (28034). 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

9335301BF9193E0060PS AV CATALUNYA 258 LOCAL 5 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOSPROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 28034 MADRID 

 
Segon. 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. 2022/653). 
 
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. 2022/1393, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant que procedim a dictar una nova liquidació de l’any 2020 del núm. fix 
184100002607 i referència cadastral 9335301BF9193E0058AD 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). 
 
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.  Procedir a l’acord de dictar nova liquidació de l’any 2020 del núm. fix 
184100002607 i referència cadastral 9335301BF9193E0058AD 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). 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

9335301BF9193E0058AD AV CATALUNYA 255 LOCAL 3 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOSPROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 28034 MADRID 

 
Segon. Traslladar aquest acord als interessats, als serveis municipals adients i 
traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos Locals als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/654). 
 
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. 2022/1394, 
presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de Tortosa, 
sol·licitant la baixa del rebut emès a nom de GOLIAT, SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002621, referència cadastral 9335301BF9193E0060PS i 
amb clau de cobrament 43 184 100 2021 0100002621. 
 
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: 
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Primer.  Procedir a la baixa del rebut emès a nom de GOLIAT, SL, del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix 184100002621, referència cadastral 9335301BF9193E0060PS i 
amb clau de cobrament 43 184 100 2021 0100002621. 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

9335301BF9193E0060PS AV CATALUNYA 258 LOCAL 6 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
SOCIEDAD GESTION ACTIVOSPROC 
RESTRUC BANCARIA SA 

A86602158 

ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
CL DE LA COSTA BRAVA, 12 28034 MADRID 

 
Segon. Procedir a l’acord de dictar noves liquidacions dels exercicis 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). 
 
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. 
 
2.2.6.- PROPOSTA D’ACORD ESTIMACIÓ RECURS DE REPOSI CIÓ, DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS INDEGUTS (EXP. 2022/268). 
 
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 18 de març de 
2022 va acordar la devolució de l’import de 81,57€ respecte a la liquidació corresponent 
a l’Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per la 
compravenda de l’immoble ubicat al C/Pintor Fortuny, 5 01 02 amb Ref. Cadastral 
9839604BF9193H0021WS. 
 
En data 25 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 2022/1267, el Sr. J. J. R., 
en nom i representació de la mercantil Bankia SA presenta un recurs en contra de l’acord 
esmentat, reclamant els interessos de demora i sol·licitant la devolució d’ingressos 
indeguts que ascendeixen a la quantitat de 12,27€. 
 
D’acord amb el recurs de reposició presentat en nom i representació de la mercantil 
Bankia, S.A. l’import total que es reclama ascendeix a 93,84€, corresponents a la 
devolució d’ingressos indeguts i als interessos de demora corresponents.  
 
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. 
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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 data 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. J. J. R., en nom i representació de la 
mercantil Bankia SA. 
 
Segon.  Procedir a la devolució dels ingressos indeguts i als interessos de demora per 
un import total de 93,84€, al següent compte bancari, del qual adjuntem certificat de 
titularitat. 
 
ES91 2038 1050 5460 0084 8272 
 
Tercer.  Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE Gestió Ingressos 
Locals, a la mercantil i als serveis municipals adients, 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. 2022/672). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 28 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 
2022/1283, presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de 
Tortosa, sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de M. C. S. HEREUS DE, del 
concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002216, i amb claus de cobrament 
431841002017010002216, 431841002020010002216, 431841002019010002216 i 
431841002021010002216. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedeix dictar noves liquidacions únicament pels 
exercicis no prescrits, els quals seran el 2019, 2020 i 2021 i a la modificació de les dades 
censals per a propers padrons a nom de J. C. C., amb DOI 40014703Q i domicili al 
carrer C/ VALENCIA, XX del municipi de LA RAPITA (43540). 
 
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: 
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Primer.  Actualitzar el padró i donar de baixa el rebut els rebuts emesos a nom de M. C. 
S. HEREUS DE, del concepte de taxes agrupades, núm. fix 184100002216 i amb claus 
de cobrament 431841002017010002216, 431841002020010002216, 
431841002019010002216 i 431841002021010002216. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX CLAU DE COBRAMENT  
M. C. S. HEREUS DE 184100002216 431841002017010002216 

431841002019010002216 
431841002020010002216 
431841002021010002216 

 
Segon. Emetre noves liquidacions únicament pels exercicis no prescrits, els quals seran 
el 2019, 2020 i 2021 i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a 
nom de J. C. C. amb DOI 40014703Q i domicili al carrer C/ VALENCIA, XX del municipi 
de LA RAPITA (43540). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

9638606BF9193H0001JZ C/Estació, XX baixos 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
J. C. C. 40014703Q 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
C/Valencia, XX 43540 LA RAPITA 

 
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. 
 
2.2.8.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “ALIEN ACIÓ PER 
SUBHASTA PÚBLICA DE LA PARCEL·LA PATRIMONIAL SITUAD A AL POLÍGON 
INDUSTRIAL CATALUNYA SUD” (NÚM. EXP. 2022/32) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que, mitjançant acord de Junta de Govern Local de 18 de març de 2022 es va 
aprovar l’expedient de contractació “Alienació per subhasta pública de la parcel·la 
patrimonial situada al polígon industrial Catalunya Sud”. 
 
Vist que, segons consta a l’expedient s’han presentat les següents ofertes: 
EMPRESES LICITADORES CIF R.G.E. 
1. KRONOTEX SOPAIN, S.L. B98390461 2022/1456 

 
Atès que, segons l’informe emès per la Mesa de contractació procedeix requerir a la 
mercantil KRONOTEX SPAIN, S.L. per a que en el termini de 10 dies hàbils des de 
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l’enviament de la corresponent comunicació, aporti la documentació requerida al 
clàusula 11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i, en cas de recepció de la 
documentació requerida dins del termini assenyalat, la Mesa de Contractació proposa a 
l’òrgan de contractació l’alienació per subhasta pública de la parcel·la patrimonial 
situada al polígon industrial Catalunya Sud a la mercantil KRONOTEX SPAIN, S.L. per 
l’import ofertat de 437.198,25 €. 
 
En data 14 d’abril de 2022, s’ha publicat al Perfil del Contractant de L’Ajuntament de 
L’Aldea per al coneixement general i, mitjançant Registre General de Sortida 2022/918, 
s’ha requerit a l’empresa la documentació en els termes que determina el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
 
Atès que, en data 2 de maig de 2022, amb Registre General d’Entrada 2022/1838, i 3 
de maig de 2022, mitjançant Registre General d’Entrada 2022/1861, dins del termini 
atorgat a l’efecte, s’ha aportat documentació sol·licitada. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord de 
data 27 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent ACORD,  
 
PRIMER. Adjudicar a l’empresa KRONOTEX SPAIN, S.L. el contracte “Alienació per 
subhasta pública de la parcel·la patrimonial situada al polígon industrial Catalunya Sud” 
per un import de 437.198,25 €. 
 
SEGON. Notificar a l’empresa adjudicatària el present acord i  donar trasllat del mateix 
a l’àrea d’Intervenció d’aquest Ajuntament als efectes oportuns. 
 
TERCER. Informar a l’empresa adjudicatària que en el termini màxim de 15 dies hàbils 
des de la recepció de la notificació del present acord es formalitzarà el contracte en els 
termes que determina el Plec de Clàusules Administratives Particulars, regulador del 
present expedient de contractació.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE  MENOR DE 
LLOGUER D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES PER ALS ESTANDS DE LA FIRA DE 
L'ARRÒS I DEL COMERÇ. NÚM. EXP.: 2022/666.  
 
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora d’Afers Inters i Institucionals: 
 
“Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el lloguer d’estructures metàl·liques per als 
estands de la Fira de l’Arròs i del Comerç al Pavelló. 
2. Atès el pressupost presentat per la mercantil ARCOIRIS LIGHTING SYSTEMS S.L. 
en data 8 d’abril de 2022 RE 1520. 
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: 44212320-8 
- El responsable del contracte serà Irene Negre Estorach. 
- El preu del contracte es fixa en 11.999,99 €, i 2.520,00 € 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 14.519,99 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 11.999,99 € pressupost net, i 2.520,00 € 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. 
 
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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2.2.10.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ D’ UNA MEMÒRIA PER 
A LA CONSTRUCCIÓ DE RASA PER AL SOTERRAMENT DE LÍNI A ELÈCTRICA DE 
BAIXA TENSIÓ (NÚM. EXP. 2022/676) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“A l’empara d’allò previst al del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de data 13 de juny, l’Arquitecte municipal ha 
redactat una memòria tècnica valorada per a la construcció rasa paral·lela a la vorera 
del costat oest del carrer Sant Cristòfol i a la del costat sud del carrer Major, per la zona 
del paviment asfàltic del vial fins al pal de fusta que la companya elèctrica té situat al 
Carrer Major, entre els carrers Sant Cristòfol i de Gas, per al soterrament de la línia 
elèctrica de baixa tensió, amb un pressupost base de licitació de 3.869,88 € (IVA inclòs), 
amb el següent desglossament: 3.198,24 € i 671,63 € d’IVA. 
 
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i 
valorar les obres i treballs que han de ser objecte de contractació d’acord amb el que 
disposa l’article 233.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
Primer.  Aprovar la memòria tècnica valorada per a la construcció de rasa per al 
soterrament de línia elèctrica de baixa tensió, amb un pressupost base de licitació de 
3.869,88 € (IVA inclòs), en els termes que consta incorporada a l’expedient. 
 
Segon.  Publicar a la seu electrònica i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per al seu 
coneixement general, i traslladar el present acord als serveis municipals adients als 
efectes oportuns. 
 
Tercer.  Donar trasllat de la memòria tècnica a les empreses inscrites a l’OGEM per a la 
contractació de l’obra.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.11.- PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DE LA DEVOLUC IÓ DE LA TAXA 
PER INSTAL·LACIÓ DE PARADA A LA FIRA DE L'ARRÒS I D EL COMERÇ. NÚM. 
EXP.: 2022/688. 
 
S’acorda per unanimitat deixar el present punt sobre la taula. 
 
2.2.12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CON TRACTACIÓ 
“SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, EN RÈGIM DE LLOGUER, PER A LES 
FESTES I ALTRES ESDEVENIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE L’ ALDEA” (NÚM. 
EXP.: 2022/690) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Atès que en data 24 de gener de 2022, s’incoa l’expedient per a la contractació 
“Subministrament de material, en règim de lloguer, per a les festes i altres 
esdeveniments de l’Ajuntament de L’Aldea”, l’objecte del contracte és el 
subministrament, mitjançant arrendament, de material d’infraestructures (estructures no 
permanents desmuntables, mobiliari, elements addicionals i material de so i il·luminació) 
necessari per al desenvolupament d’aquests actes. 
 
Vist que, s’ha justificat la necessitat i idoneïtat del contracte per part de la Regidoria 
d’Afers Interns i Institucionals. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal, el percentatge que suposa la contractació en 
relació amb els recursos ordinaris del pressupost per a l’exercici 2022 és d’un 13,12 % 
del total. 
 
Vist l’informe de Secretaria en que es detalla que, d’acord amb les característiques del 
subministrament, es considera el procediment més adequat per a la seva adjudicació el 
procediment obert, amb diferents criteris d’adjudicació de caràcter automàtic. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades mitjançant acord del Ple de la Corporació de 27 de 
juny de 2019. 
 
En aplicació de l’Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases 
de Règim Local i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
En conseqüència, proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, amb 
diferents criteris d’adjudicació per a l’obra “Subministrament de material, en règim de 
lloguer, per a les festes i altres esdeveniments de l’Ajuntament de L’Aldea”. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació 
referida, amb un pressupost base de licitació de 181.500,00 € (150.000,00 € i 31.500,00 
€ d’IVA) amb càrrec a la partida pressupostària 338/20301 de l’estat de despeses del 
Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2022. 
 
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i la documentació 
que ha de regir el contracte. 
 
QUART. Publicar al Perfil del contractant perquè durant el termini de trenta-cinc dies 
naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es 
presentin les proposicions que es considerin pertinents. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la Intervenció municipal.” 
 

APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.13.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE BASES I CO NVOCATÒRIA, PER 
PROCEDIMENT D'URGÈNCIA, D'UN PROCÉS SELECTIU PER SI STEMA DE 
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CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER A CONSTITUCIÓ D'UNA BOR SA DE 
PERSONAL LABORAL AUXILIAR DE BIBLIOTECA. NÚM. EXP.:  2022/673. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“FETS 
 
Per Provisió de l’Alcaldia de data 5 de maig de 2022 es disposen les necessitats urgents 
i inajornables d’efectuar la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per a la 
constitució d’una borsa de treball de personal laboral auxiliar de biblioteca de 
l’Ajuntament de L’Aldea, amb grup de classificació C2, per cobrir de manera àgil i ràpida 
vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup 
professional que es doni a l’Ajuntament de l’Aldea i per aquest motiu es precisa portar a 
terme la seva selecció. 
 
Aquesta mateixa Provisió de l’Alcaldia va iniciar l’expedient per seleccionar les persones 
que han de formar part d’aquesta Borsa de treball. 
 
Per part d’Intervenció s’ha emès informe favorable en relació amb l’existència de crèdit 
adequat i suficient i amb el compliment de la normativa pressupostària general de 
caràcter bàsic a efectes del compliment amb els límits màxims de l’increment retributiu. 
 
Des de secretaria s'ha emès, en data 5 de maig de 2022, l’informe corresponent i s’han 
confeccionat les bases que han de regir la convocatòria. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’art. 21 LRBRL estableix que és competència de l’alcaldia aprovar les bases de les 
proves per la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i 
distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 
 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria, per procediment d’urgència, 
mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de personal 
laboral auxiliar de biblioteca de l’Ajuntament de L’Aldea, grup de classificació C2, per a 
cobrir de manera àgil i ràpida vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de 
contingència temporal d’aquest grup professional. 
 
Segon. Convocar les proves selectives corresponents al procés per constituir la referida 
Borsa de treball de personal d'aquest grup professional. 
 
Tercer. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en la seu electrònica de 
l’Ajuntament, al Portal de Transparència i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart. Determinar que els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es 
publicaran únicament en la seu electrònica de l’Ajuntament.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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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. 2022/696). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 28 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 
2022/1284, presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de 
Tortosa, sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de A. F. G., del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix T725 i amb clau de cobrament 43 184 100 2020 01 00000429. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedeix dictar nova liquidació de l’any 2020 i a la 
modificació de les dades censals per a propers padrons a nom de O. F. F. HEREUS DE, 
amb DOI 39997153S i domicili al carrer C/ ARRABAL DE FESOL, XX del municipi de 
L'ALDEA (43896). 
 
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.  Procedir a la baixa dels rebuts emesos a nom de A. F. G., del concepte de taxes 
agrupades, núm. fix T725 i amb claus de cobrament 43 184 100 2020 01 00000429. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX  CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
A. F. G. T725 43 184 100 2020 01 00000429 

 
60,00€ 
 
 

 
Segon. Dictar nova liquidació de l’any 2020 i a la modificació de les dades censals per 
a propers padrons a nom de O. F. F. HEREUS DE, amb DOI 39997153S i domicili al 
carrer C/ ARRABAL DE FESOL, XX del municipi de L'ALDEA (43896). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

8527403BF9182F 0001 Y T  Raval de Fesol, XX 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
O. F. F. HEREUS DE 39997153S 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
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C/ ARRABAL DE FESOL,XX  43896 L’ALDEA 
 
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. 
 
2.2.15.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/697). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 28 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 
2022/1286, presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de 
Tortosa, sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de F. F. G. HEREUS DE, del 
concepte de taxes d’escombraries, núm. fix T749, i amb claus de cobrament 
431841002018010000448, 43184100202010000448 i 431841002019010000448. 
 
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 
l’acord de dictar noves liquidacions, únicament del anys 2019 i 2020, a nom de R. F. F., 
amb DOI 40922765S i domicili al carrer AR. DE FESOL, 25 del municipi de L'ALDEA 
(43896), que és l’actual propietari. 
 
Atès l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la baixa dels rebuts emesos a nom de F. F. G. HEREUS DE, del  
concepte de taxes d’escombraries, núm. fix T749, i amb claus de cobrament 
431841002018010000448, 43184100202010000448 i 431841002019010000448. 
 
Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX  CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
F. F. G. HEREUS DE T749 431841002018010000448 

43184100202010000448 
431841002019010000448 

60,00€ 
60,00€ 
60,00€ 

 
ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2020 60 0 0 60 
2019 60 0 0 60 
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2018 60 0 0 60 
 
Segon. Procedir a l’acord de dictar noves liquidacions, únicament del anys 2019 i 2020, 
a nom de R. F. F., amb DOI 40922765S i domicili al carrer AR. DE FESOL, XX del 
municipi de L'ALDEA (43896). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

9638601BF9193H0011WT Av. Catalunya, XXX 3r 1ª 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
R. F. F. B88367727 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
AR. DE FESOL, XX 43896 L’Aldea 

 
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. 
 
2.2.16.- PROPOSTA D’ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ  DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I  ALTRES RESIDUS 
URBANS (EXP. 2022/699). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància de data 28 de març de 2022 registre general d’entrada núm. 
2022/1287, presentada per recaptació BASE Gestió d’Ingressos Locals oficina de 
Tortosa, sol·licitant la baixa dels rebuts emesos a nom de A. V. V., del concepte de taxes 
d’escombraries, núm. fix T749, i amb clau de cobrament 43 184 100 2021 01 0000448. 
 
Vista la sol·licitud presentada, procedeix dictar nova liquidació únicament de l’any 2021 
a nom de R. F. F., amb DOI 40922765S i domicili al carrer AR. DE FESOL, XX del 
municipi de L'ALDEA (43896). 
 
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.  Procedir a la baixa dels rebuts emesos a nom de A. V. V., del concepte de taxes 
d’escombraries, núm. fix T749 i amb clau de cobrament 43 184 100 2021 01 0000448. 
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Donar de baixa els següents rebuts/liquidacions: 
 
SUBJECTE PASSIU NÚM. FIX  CLAU DE COBRAMENT IMPORT 

PRAL. 
A. V. V. T749 431841002021010000448 60,00€ 

 
 

ANY QUOTA DEDUCCIÓ BONIFICACIÓ DEUTE 
2021 60 0 0 60 

 
Segon. Procedir a l’acord de dictar nova liquidació únicament de l’any 2021 a nom de 
R. F. F., amb DOI 40922765S i domicili al carrer AR. DE FESOL, XX del municipi de 
L'ALDEA (43896). 
 
Dades liquidació d’ingrés directe: 
 
REFERÈNCIA 
AJUNTAMENT  

ADREÇA TRIBUTÀRIA 

9638601BF9193H0011WT Av. CatalunyaXXX 3r 1ª 
 
COGNOMS I NOM DEL TITULAR  D.O.I. 
R. F. F. B88367727 
ADREÇA FISCAL  CP POBLACIÓ  
AR. DE FESOL, XX 43896 L’Aldea 

 
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.” 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:20 hores d el dia 6 de maig de 2022, de la 
qual, com a Secretària Accidental, estenc aquesta a cta de 23 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
 
Xavier Royo i Franch     Roser Noche Casanova  


