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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 9/2019 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 17 D’ABRIL 
DE 2019. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  17 d’abril de 2019 
  
A L’Aldea, quan són les 12:00 hores, del dia 17 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 
 
No assisteix 
Sr. Albert Borràs i Tafalla 
 
Secretària Accidental 
Estefania Curto i Zapater 
 
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 5 D’ABRIL 
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 5 d’abril 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. Alcaldia 
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ 3/2019 
DE LIQUIDACIONS DE L’IIVTNU. (EXP. 2019/182). 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la relació 3/2019 de liquidacions practicades en relació a l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta d’un total 
de 70 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-
3525913522BF9151S0001QP-2019-1881 transmetent Martinsa Fadesa SA, import de 
1.157,86€ i es tanca amb la clau 43-184-352-5913572BF9151S0001JP-2019-1955 
transmetent Martinsa Fadesa SA, import de 1.157,86€ i amb un import total les 70 
plusvàlues de 81.833,12€. 
 
Ates els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora 
de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona referent 
a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 18 de juliol 
de 2005. 
 
Vist l’informe jurídic dels serveis jurídics de la Diputació de Tarragona – Base Gestió 
d’Ingressos de data 16 de juliol de 2018, que transcrit literalment diu: 
 

“Sol·licitat per l’ajuntament informe sobre la possibilitat de liquidar l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per la transmissió d’un 
immoble ubicat en el municipi hem d’indicar: 
 
ANTECEDENTS DE FET: 
 

- La sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, determinava la 
inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març (en endavant TRLRHL), però sols en els supòsits en que no s’hagi produït 
un increment de valor. 

- La pròpia sentència determina que no és funció del propi Tribunal Constitucional 
determinar en quins supòsits s’ha produït el increment de valor, i que, en aquest 
sentit, correspon al legislador estatal determinar en quins supòsits es produeix la 
infracció de l’article 31 de la Constitució espanyola, i, per tant, no són supòsit 
sotmesos a tributació per l’impost. 

- Aquesta sentència del Tribunal Constitucional havia generat una tendència 
maximalista en la interpretació de la mateixa per part dels Jutjats Contenciosos 
administratius i per part del Tribunals Superiors de Justícia de l’Estat Espanyol, 
entre ells el de Catalunya, que determinaven que com els esmentats articles 
havien estat exclosos del sistema tributari local, els ajuntaments no podien liquidar 
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en cap 
supòsit. 

- Davant aquesta situació d’indefinició, i a l’espera de la modificació legal del Text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, molts ajuntaments no liquidaven 
l’impost, a fi d’evitar situacions de fermesa de les resolucions administratives i 
judicials i poder incórrer en situacions de perjudici econòmic a les hisendes 
públiques. 

- La sentència del Tribunal Constitucional també va provocar que els contribuents 
que havien satisfet l’import de les liquidacions amb anterioritat a la sentència 
sol·licitessin la devolució dels imports satisfets. 
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- En data 9 de juliol de 2018 el Tribunal Suprem, en la sentència 1163/2018, ha 
dictat la interpretació en interès de llei que determina els criteris que han de seguir 
els ens locals per poder liquidar l’esmentat tribut. 
 

FONAMENTS DE DRET: 
 
- En la determinació de les situacions en que procedeix la devolució d’ingressos 

indeguts, el procediment administratiu aplicable per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques determina 
que els actes administratius adquireixen fermesa transcorregut el termini d’un mes 
des de que van ser dictats. En aquest sentit, els ajuntaments que havien optat per 
la modalitat de liquidació tributària, si la petició de devolució d’ingressos es 
formula amb posterioritat a aquest termini s’havia de procedir a declarar la 
inadmissió de la petició, atès la seva extemporaneïtat. 

- Per altra part, els ajuntaments que havien optat per la modalitat d’autoliquidació, 
l’article 120 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària determina 
la possibilitat que els subjectes passius puguin presentar una rectificació de 
l’esmentada autoliquidació en el termini de prescripció, contemplat en l’article 66 
de la Llei General Tributària, és a dir, en quatre anys. Per tant, en aquests casos 
les peticions de devolució d’ingressos indeguts podran ser susceptibles de revisió 
d’acord amb l’establert en la sentència del Tribunal Suprem núm. 1163/2018 de 9 
de juliol. 

- La Sentència del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018 determina diferents 
aspectes claus, en tant no es modifiqui l’establert en el TRLRHL. En primer lloc 
determina que la interpretació de la sentència del Tribunal Constitucional, 
efectuada pels Jutjats contenciosos administratius i pels respectius Tribunals 
Superiors de Justícia, en la majoria de supòsits, ha estat errònia, ja que aquella 
sentència només exclou de tributació els supòsits que no es produeix el fet 
imposable d’increment de valor dels terrenys, però sí deixa sotmesa a tributació 
quan existeix aquest increment. Per tant, els ajuntaments poden liquidar l’impost 
i, posteriorment, serà l’obligat tributari qui haurà d’acreditar la manca de 
l’esmentat increment de valor. 

- A més, determina aquesta sentència que, d’acord amb els principis establerts en 
els articles 105 i successius de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
tributària, la càrrega de la inexistència d’aquest increment de valor s’ha de provar 
per part del subjecte passiu afectat, de forma que aquest podrà aportar les 
corresponent proves que determinin la inexistència d’increment de valor. 

- El TS determina que aquesta prova podrà ser contrarestada pels ens locals, els 
quals podran acreditar que, efectivament, hagi existit aquest increment de valor. 
La discrepància entre totes dues valoracions es resoldrà en l’àmbit administratiu 
i, posteriorment, per la via contenciosa administrativa. 

- El TS determina que els mitjans de prova podran ser i) l’escriptura pública, 
acreditant el preu de compra i el de transmissió de l’immoble; ii) una taxació 
pericial que acrediti quin preu tenia l’immoble en el moment de l’adquisició i en el 
moment de la transmissió; iii) qualsevol altre mitjà, reconegut en dret, i que 
permeti valorar els preus d’adquisició i transmissió. Per tant, aquest seran els 
elements probatoris que acreditin la manca d’increment de valors dels immobles. 

- Si es produeix l’increment de valor, l’ajuntament podrà liquidar d’acord amb la 
fórmula de càlcul establerta en el TRLRHL i la corresponent Ordenança fiscal, ja 
que aquesta fórmula sols s’ha reconegut la seva nul·litat total en els supòsits de 
manca d’increment de valors dels terrenys, sent reconeguda la seva validesa en 
els casos d’increments de valor. 
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Per tot l’exposat, considerem 
 
a) L’ajuntament ha d’emetre la corresponent liquidació de l’Impost sobre l’increment 

de valor dels terrenys de naturalesa urbana, en els supòsits que tingui constància 
que existeix un increment de valor dels terrenys entre el iter temporal de 
l’adquisició i la transmissió. 
b) Si s’impugna la present liquidació per manca d’increment de valor, el 
recurrent haurà d’aportar les corresponents escriptures públiques que acreditin el 
preu d’adquisició i el de transmissió. També s’admetran taxacions pericials, 
decrets judicials que determinin el preu de remat de transmissió, fulls de valoració 
d’expropiacions, ..., és a dir, documents reconeguts en dret per donar per certa 
aquesta valoració d’adquisició. 

c) L’ajuntament tindrà la possibilitat de valorar de forma contradictòria aquests 
documents aportats, d’acord amb les valoracions dels tècnics municipals. De la 
mateixa manera que, si l’immoble des de la seva adquisició, ha sofert alteracions 
físiques (enderrocs, noves alçades de l’immoble, segregacions, ...), serà el tècnic 
municipal qui haurà de determinar si les proves aportades pel contribuent 
s’ajusten a la realitat urbanística per considerar la inexistència del fet imposable. 
En cas de dubte recomanem desestimar i esperar si es recorre en via processal 
perquè sigui el jutge si hi ha o no increment de valor. 

     En el supòsit que no es produeixi el fet imposable per pèrdua de valor del sòl, 
l’ajuntament tancarà el corresponent expedient i notificarà al declarant amb els 
següents termes: “atès no s’ha produït el fet imposable, li comuniquem que aquest 
ajuntament ha procedit a tancar l’expedient per la transmissió de l’immoble, del 
qual ens ha presentat la corresponent declaració”. 

d) Si s’impugna la present liquidació per desacord en la fórmula de càlcul, s’haurà 
de considerar que el recurrent està d’acord amb l’existència del fet imposable i, 
per tant, s’haurà de desestimar el recurs interposat. 

e) Si es sol·licita devolució d’ingressos indeguts, s’haurà de comprovar si l’exigència 
del tribut va ser per liquidació o autoliquidació, de forma que si va ser realitzada 
per liquidació i han transcorregut més d’un mes des de la seva notificació o 
pagament i no s’havia interposat recurs de reposició, cal considerar l’acte com a 
ferm i consentit pel deutor, de forma que s’ha de inadmetre per 
extemporaneïtat . 

f) Si la devolució d’ingressos indeguts és contra una autoliquidació, s’haurà de 
comprovar els elements de fons de la qüestió, requerint l’aportació de la 
corresponent prova d’inexistència de fet imposable per part del contribuent, 
analitzant si existeix aquest increment de valor, d’acord amb les premisses 
establertes en l’apartat b) d’aquestes conclusions. 

g) La manca de plusvàlua entre l’adquisició i la transmissió representarà el 
reconeixement de declaració de nul·litat en la exigència de l’impost, la baixa del 
rebut i, si s’escau, la corresponent devolució d’ingressos indeguts als 
contribuents. És opinió de qui subscriu el present informe i que sotmet, 
gustosament, a qualsevol altra opinió millor fonamentada en dret.” 
 

Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
1r.- Aprovar la relació número 3/2019 de liquidacions practicades en relació a l’Impost 
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta 
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d’un total de 70 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-
3525913522BF9151S0001QP-2019-1881 transmetent Martinsa Fadesa SA, import de 
1.157,86€ i es tanca amb la clau 43-184-352-5913572BF9151S0001JP-2019-1955 
transmetent Martinsa Fadesa SA, import de 1.157,86€ i amb un import total les 70 
plusvàlues de 81.833,12 €. 
 
2n.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals adients, 
als efectes oportuns.” 

 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D' UN GUAL AL 
CARRER DR. FLÈMING XX. INTERESSADA: M. J. S. E. NÚM . EXP.: 2019/389. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 4 de març de 2019 RE 201-/806 per part de la Sra. 
M. J. S. E. en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Dr. Fleming del municipi a 
l’alçada del núm. XX. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Guàrdia 
Municipal mitjançant informe de data 2 d’abril de 2019, el qual posa de manifest que no 
hi ha cap impediment en instal·lar un gual en aquest tram de carrer. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció dels ingressos municipals de dret públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Concedir a la Sra. M. J. S. E. llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer Dr. 
Fleming núm. 17 de L’Aldea. 
 
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període 
2019 i següents, segons el següent detall: 
 

Nom 
Cognoms  

Situació Número 
de gual 

Mida gual TOTAL  
GUAL  

M. J. S. E. C/ Dr. 
Fleming XX 

205 Gual amb baden de 3,46 metres x 
33 €/ml = 114,18 € anuals 

114,18 
€ 

 
3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 205. 
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4.- Informar a la interessada que pot passar a buscar la placa de gual per les oficines del 
Cos de Guàrdia Municipal de l’Aldea previ pagament de la taxa per placa de gual 
corresponent a l’ordenança fiscal 14 art. 6 c). 
 
5.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància, a Base-Gestió d’Ingressos i a 
la Sra. M. J .S. E. amb DNI Núm. XXXX1566-N.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D' UN GUAL AL 
CARRER ESGLÉSIA XX. INTERESSAT: F. B. M. M. NÚM. EX P.: 2019/390. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la petició presentada en data 4 de març de 2019 RE 2019/805 per part del Sr. F. 
B. M. M. en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Església del municipi a 
l’alçada del núm. XX. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Guàrdia 
Municipal mitjançant informe de data 2 d’abril de 2019, el qual posa de manifest que no 
hi ha cap impediment en instal·lar un gual en aquest tram de carrer. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció dels ingressos municipals de dret públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Concedir al Sr. F. B. M. M. llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer Església 
núm. XX de L’Aldea. 
 
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període 
2019 i següents, segons el següent detall: 
 
Nom 
Cognoms  

Situació Número 
de gual 

Mida gual TOTAL  
GUAL  

F. B. M. M. C/ Església 
XX 

206 Gual sense baden de 2,51 
metres x 30 €/ml = 75,30 € 

anuals 

75,30 € 

 
3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 206. 
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4.- Informar a la interessada que pot passar a buscar la placa de gual per les oficines del 
Cos de Guàrdia Municipal de l’Aldea previ pagament de la taxa per placa de gual 
corresponent a l’ordenança fiscal 14 art. 6 c). 
 
5.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància, a Base-Gestió d’Ingressos i 
al Sr. F. B. M. M. amb DNI Núm. XXXX6279-N.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA  DEL PROJECTE 
EXECUTIU "CANVI DE LLUMINÀRIES AL CAMP DE FUTBOL DE  L'ALDEA". NÚM. 
EXP.: 2019/135. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 22 de febrer de 2019 va 
aprovar inicialment el projecte executiu "Canvi de Lluminàries al Camp de Futbol de 
L’Aldea" redactat per Albacar Enginyers SLP. 
 
Atès que el referit Projecte ha estat sotmès al tràmit d’informació pública pel termini de 
30 dies hàbils, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el BOP de Tarragona  
de data 4 de març de 2019, i també es publicà el corresponent anunci en el taulell 
d’edictes d’aquesta corporació i en el portal de la transparència de l’Ajuntament de 
l’Aldea. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions. 
 
Vist que el tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte (article 37 del 
ROAS), per a la qual cosa és competent aquesta Junta de Govern Local, atès el que 
disposen l’article 235.2 del TRLMC i l’article 38 del ROAS, en relació amb el Decret de 
l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte executiu "Canvi de Lluminàries al 
Camp de Futbol de L’Aldea" redactat per Albacar Enginyers SLP amb un pressupost per 
contractar de 34.796,26 €. (IVA EXCLOS). 
 
SEGON- Publicar aquest acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis 
de l’ajuntament, i en el butlletí d’informació local als efectes de l’article 38.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de 
les entitats locals.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE ME NOR PER LA 
REALITZACIÓ D'UN ESPECTACLE EQÜESTRE DINTRE DELS AC TES DE LA FIRA 
DE L'ARRÒS I DEL COMERÇ DE L'ALDEA. NÚM. EXP.: 2019 /391. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“La Regidoria de Comerç va organitzar els passats dies 12, 13 i 14 d’abril de 2019 la 
Fira de l’Arròs i del Comerç. Un dels actes de la Fira era l’espectacle eqüestre, per la 
qual cosa es va efectuar l’encàrrec d’aquest servei a l’empresa EBRE HORSES SL, 
sobre la base d’un pressupost per import de 6.500 euros (IVA exclòs).  
 
Donat que en data 10 d’abril de 2019 mitjançant RE 2019/1522 l’empresa EBRE 
HORSES SL ha presentat el pressupost relatiu a l’espectacle eqüestre dintre dels actes 
de la Fira de l’Arròs i del Comerç de L’Aldea, el qual ascendeix a 6.500 euros, IVA exclòs. 
 
S’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb la 
mercantil EBRE HORSES 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. 
 
L’import d’aquesta despesa ens situa en la figura del contracte menor prevista a l’art. 
118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.  
 
En virtut de la delegació de competències conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern 
Local en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, correspon a aquest 
darrer òrgan l’aprovació d’aquelles despeses quin import superen els 3.000 euros.  
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 4311/22610 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre aquest pagament.  
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposta l’adopció de l’acord següent:  
 
1.- Aprovar i disposar la despesa per import de 7.865,00 euros (IVA del 21% inclòs) 
corresponent a la realització de l’espectacle eqüestre dintre dels actes de la Fira de 
l’Arròs i del Comerç de L’Aldea a favor de l’empresa EBRE HORSES SL. 
 
2.- Aplicar aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 4311/22610. 
 
3.- Notificar quest acord al servei municipal d’intervenció i a l’empresa adjudicatària del 
servei.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA D’UNA LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU. (EXP. 
2019/103) 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L’Ajuntament de l’Aldea va generar erròniament una liquidació sobre l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) indicant transmissió 
onerosa propietat, en quant es tractava d’una transmissió lucrativa o mortis causa 
propietat a nom del Sr. Hereus de F. R. E.. 
 
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. 47/15 de data 2 de juliol 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Donar de baixa la liquidació 2018/1879 amb núm. 43 184 352 2018 06 00001879 
07, practicada sobre Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana (IIVTNU) per import de 22,81€ a nom de Hereus de F. R. E. 
 
2n.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals adients, 
als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 12:20 hores d el dia 17 d’abril de 2019, de la 
qual, com a Secretaria Accidental, estenc aquesta a cta de 9 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Acc idental 
 
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     Estefania Curto i Zapater  
 


