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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 14/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 7 D’ABRIL 
DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  7 d’abril de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 7 d’abril de 2016, 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. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
L’Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó 
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sr. Albert Curto i Zapater. 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
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: 
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE D ATA 31 DE MARÇ 
DE 2016. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 31 de 
març de 2016, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, queda 
aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n.- PROPOSTA RELATIVA A LA DENEGACIÓ D’UNA LLICÈNC IA D’OBRES 
MENORS EXP. 2/16. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 7 de gener de 2016 amb 
Registre general d'Entrada 11/2016: 
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EXP NOM I 
COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS OBRA TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES

2/2016 Ebrecom Polígon 
Industrial 
Estació de 
Mercaderies 

Interconnexió 
xarxa CTTI amb 
Ebrecom 

00,00€ 00,00€ 

 
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 
18/01/2016, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència no són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora i que l’actuació 
per a la qual se sol·licita llicència recau sobre un dipòsit d’aigua, ubicat d’acord amb el 
PPU “Estació de Mercaderies” en un sòl qualificat de sistema verd públic (article 11 
apartat b) i l’article 15 apartat 2 referent a Sistemes de Parcs i Jardins, diu:  
 

o “No es permetrà cap mena de construcció, excepció feta de les relacionades 
amb el seu ús de parc o jardí i amb la xarxa elèctrica del polígon. En tot cas, 
tindran un alçada màxima de 5,00 metres i una ocupació inferior al 2%.” 

 
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: 
 
PRIMER.- Denegar la llicència per a interconnexió de xarxa CTTI amb Ebrecom al 
Polígon Industrial Estació de Mercaderies, promogut pel Sr. Luis Javier Caballe 
Vizcarro, en representació d’Ebrecom, pels motius exposats en la part expositiva 
d’aquesta proposta. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
MENOR D’ARRANJAMENT DE CAMINS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Serveis Muncipals: 
 
“La Junta de Govern Local en sessió de data 18 de febrer de 2016 va aprovar la 
memòria tècnica valorada per a l’arranjament de varis camins del municipi de L’Aldea. 
En data 8 de març de 2016 es va publicar en el BOP de Tarragona l’anunci relatiu a 
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l’aprovació d’aquesta memòria, quin pressupost d’execució es contempla en 39.658,89 
€ (IVA exclòs). 
 
Per dur a terme aquestes obres es van sol·licitar pressupostos a les empreses 
següents: Construcciones 3 G SA, Obres Vent i Sol SL i Covan Obres Públiques SL. 
 
Vistos els pressupostos presentats per les referides empreses, que ascendeixen als 
següents imports: 
 
Construcciones 3 G SA: 30.693,90 € (iva exclòs). 
Obres Vent i Sol SL: 34.605,50 € (iva exclòs). 
Covan Obres Públiques, SL: 28.760,54 € (iva exclòs). 
 
Vist l’informe emès en data 7 d’abril de 2016 per part del tècnic municipal d’urbanisme 
en relació a les ofertes presentades, en el qual proposa l’adjudicació a favor de 
l’empresa Covan Obres Públiques SL per haver presentat l’oferta més avantatjosa 
econòmicament. 
 
Atès que per l’import d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un contracte 
menor d’obres, de conformitat amb el previst en els arts. 138.3 i 111 del RDL 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector 
públic. 
 
Atès l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 414/61901 per 
atendre les obligacions econòmiques derivades de la contractació projectada. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la JGL en base a les delegacions 
conferides per l’Alcaldia en el decret 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar a l’empresa Covan Obres Públiques SL el contracte menor d’obres 
consistents en l’arranjament de diversos camins del municipi, segons la memòria 
tècnica valorada aprovada per la Junta de Govern Local en data 18 de febrer de 2016 i 
per un import de 28.760,54 €. (iva exclòs). 
 
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 414/61901. 
 
3.- Indicar a l’empresa adjudicatària que amb caràcter previ a l’inici de les obres haurà 
de presentar el corresponent pla de seguretat i salut en les obres. 
 
4.- Notificar aquest acord a l’empresa Covan Obres Públiques SL, així com a la resta 
d’empreses que han presentat oferta i traslladar-lo als serveis tècnics municipals així 
com al servei d’intervenció de l’Ajuntament.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DE L’A NNEX 2016 AL 
CONVENI MARC SIGNAT ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL B AIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIA LS I BENESTAR I 
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ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL – SERV EI D’AJUDA A 
DOMICILI. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la Regidor de Benestar Social: 
 
“Atès que l’Ajuntament de L’Aldea té subscrit amb el Consell Comarcal del Baix Ebre 
un conveni marc en matèria de serveis socials i benestar i altres programes relatius al 
benestar social – servei d’ajuda a domicili. 
 
Atès que la clàusula quarta del l’esmentat conveni preveu que aquest Ajuntament 
aportarà una quantitat per a la prestació del servei d’ajuda a domicili i que aquesta 
xifra serà fixada anualment mitjançant un annex al referit conveni. 
 
Atès que en data 4 d’abril de 2016 ha estat notificat a l’Ajuntament de L’Aldea, l’acord 
adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en sessió de data 18 de març de 
2016, pel qual s’aprova el cost que correspon a cada Ajuntament de la comarca del 
Baix Ebre integrat en la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres programes 
relatius al benestar socials, entre els quals s’hi troba el servei d’ajuda a domicili durant 
el 2016, i que en relació a l’Ajuntament de L’Aldea ascendeix a l’import de 7.755,72 €. 
 
Vist que en dit acord s’aprova el model de l’annex per al 2016 al conveni marc per a la 
prestació del servei social d’ajuda a domicili de la comarca del Baix Ebre. 
 
Vist que hi ha crèdit suficient i disponible en el pressupost municipal de 2016 per fer 
front a les obligacions econòmiques derivades de l’annex per al 2016 del conveni marc 
esmentat, a la partida pressupostària 942/46501 de l’any 2016. 
 
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. 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
1r.- Aprovar l’aportació municipal de l’Ajuntament de L’Aldea per import de 7.755,72 €, 
a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, per la prestació del servei social d’ajuda a 
domicili durant l’any 2016. 
 
2n.- Aprovar el model d’annex al conveni marc per a la prestació del servei social 
d’ajuda a domicili, en els termes que consta a l’expedient. 
 
3r.- Imputar la despesa derivada d’aquest acord a la partida 942/46501 del pressupost 
municipal 2016. 
 
4t.- Autoritzar al Regidor Sr. Simón Falcó Moreso per a la seva signatura.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADJUDICACIÓ D’UN CONT RACTE 
D’ESPECTACLES. ORQUESTRA CIMARRÓN. 
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Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2016  la Regidoria de 
Festes ha previst la realització d’una actuació musical a càrrec de l’orquestra Cimarrón 
que ha de tenir lloc el dia 15 d’agost de 2016. 
 
Atès el pressupost presentat en data 2 de març de 2016, reg. d’entrada 439, per part 
de l’empresa FATSINI S.L per a la realització de l’actuació musical assenyalada 
anteriorment, el qual ascendeix a un import de 9.500,00 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 338/22612 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques  de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en una actuació musical a 
càrrec de l’orquestra Cimarrón  pel dia 15 d’agost de 2016, per un import  9.500,00 €, 
IVA exclòs, més 1.995,00 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa FATSINI 
S.L segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada 
núm. 439/2016. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 11.495,00 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 338/22612. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è.- PROPOSTA DE BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ PER CANVI DE TITULARITAT 
D’UN TAXA D’ESCOMBRARIES. (REG. ENT. 681). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la Diputació de 
Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea, en la qual es proposa donar de baixa uns rebuts 
en concepte de pagament de la taxa de recollida d’escombraries per canvi de subjecte 
passiu. 
 
Atès que els referits rebuts són corresponents als anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 
i que porten com a números de clau de cobrament 43 184 100 2011 01 0000767, 43 
184 100 2012 01 0000767, 43 184 100 2013 01 0000767, 43 184 100 2014 01 
0000767 i 43 184 100 2015 01 0000767 corresponents a l’habitatge situat a l’Avinguda 
Catalunya 136 1 BX, a nom del Sr. F. C. C. 
 
Atès el previst a l’art. 3 i 8 de l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  ACORD, 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la 
Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
SEGON.- Donar de baixa els rebuts corresponents als anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 
2015 i que porten com a números de clau de cobrament 43 184 100 2011 01 0000767, 
43 184 100 2012 01 0000767, 43 184 100 2013 01 0000767, 43 184 100 2014 01 
0000767 i 43 184 100 2015 01 0000767 corresponents a l’habitatge situat a l’Avinguda 
Catalunya 136 BX 1, a nom del Sr. F. C. C. 
 
TERCER.- Expedir nova liquidació dels anys 2013, 2014 i 2015 corresponents a 
l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya 136 BX 1, a nom del Sr. Y. E. O. amb DOI 
núm. 0324397F amb domicili fiscal al carrer Hostal dels Alls 217 1r de L’Aldea. 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats, al servei municipal encarregat de la 
gestió del padró municipal de la taxa d’escombraries i a l’oficina liquidadora per al seu 
coneixement i efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
7è.- PROPOSTA DE BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ PER CANVI DE TITULARITAT 
D’UN TAXA D’ESCOMBRARIES. (REG. ENT. 682). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la Diputació de 
Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea, en la qual es proposa donar de baixa uns rebuts 
en concepte de pagament de la taxa de recollida d’escombraries per canvi de subjecte 
passiu. 
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Atès que els referits rebuts són corresponents als anys 2014 i 2015 i que porten com a 
números de clau de cobrament  43 184 100 2014 01 0000981 i 43 184 100 2015 01 
0000981 corresponents a l’habitatge situat al carrer Montblanc 9 1r, a nom del Sr. A. E. 
H. 
 
Atès el previst a l’art. 3 i 8 de l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  ACORD, 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la 
Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
SEGON.- Donar de baixa els rebuts corresponents als anys 2014 i 2015 i que porten 
com a números de clau de cobrament  43 184 100 2014 01 0000981 i 43 184 100 
2015 01 0000981 corresponents a l’habitatge situat al carrer Montblanc 9 1r, a nom del 
Sr. A. E. H. 
 
TERCER.- Expedir nova liquidació dels anys 2014 i 2015 corresponents a l’habitatge 
situat al carrer Montblanc 9 1r, a nom de BANKIA SA amb DOI núm. A14010342 amb 
domicili fiscal al carrer Carlos Martin Alvarez 21 28018 de Madrid. 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats, al servei municipal encarregat de la 
gestió del padró municipal de la taxa d’escombraries i a l’oficina liquidadora per al seu 
coneixement i efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
8è.- PROPOSTA DE BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ PER CANVI DE TITULARITAT 
D’UN TAXA D’ESCOMBRARIES. (REG. ENT. 683). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la Diputació de 
Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea, en la qual es proposa donar de baixa uns rebuts 
en concepte de pagament de la taxa de recollida d’escombraries per canvi de subjecte 
passiu. 
 
Atès que els referits rebuts són corresponents als anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 
i que porten com a números de clau de cobrament 43 184 100 2011 01 0000783, 43 
184 100 2012 01 0000783, 43 184 100 2013 01 0000783, 43 184 100 2014 01 
0000783 i 43 184 100 2015 01 0000783 corresponents a l’habitatge situat al carrer 
Major 63 B, a nom del Sr. JF. D. P. 
 
Atès el previst a l’art. 3 i 8 de l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  ACORD, 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la 
Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
SEGON.- Donar de baixa els rebuts corresponents als anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 
2015 i que porten com a números de clau de cobrament 43 184 100 2011 01 0000783, 
43 184 100 2012 01 0000783, 43 184 100 2013 01 0000783, 43 184 100 2014 01 
0000783 i 43 184 100 2015 01 0000783 corresponents a l’habitatge situat al carrer 
Major 63 B, a nom del Sr. JF. D. P. 
 
TERCER.- Expedir nova liquidació dels anys 2013, 2014 i 2015 corresponents a 
l’habitatge situat al carrer Major 63 B, a nom de BANKIA SA amb DOI núm. 
A14010342 amb domicili fiscal al carrer Carlos Martin Alvarez 21 28018 de Madrid. 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats, al servei municipal encarregat de la 
gestió del padró municipal de la taxa d’escombraries i a l’oficina liquidadora per al seu 
coneixement i efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9è.- PROPOSTA DE BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ PER CANVI DE TITULARITAT 
D’UN TAXA D’ESCOMBRARIES. (REG. ENT. 684). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la Diputació de 
Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea, en la qual es proposa donar de baixa uns rebuts 
en concepte de pagament de la taxa de recollida d’escombraries per canvi de subjecte 
passiu. 
 
Atès que el referit rebut correspon a l’any 2015 i que porta com a número de clau de 
cobrament 43 184 100 2015 01 0000798 corresponent a l’habitatge situat al carrer 
Roger de Flor 16-18 2n 1a, a nom del Sr. J. E. S. 
 
Atès el previst a l’art. 3 i 8 de l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  ACORD, 
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PRIMER.- Aprovar la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la 
Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
SEGON.- Donar de baixa el rebut corresponent a l’any 2015 i que porta com a número 
de clau de cobrament 43 184 100 2015 01 0000798 corresponent a l’habitatge situat al 
carrer Roger de Flor 16-18 2n 1a, a nom del Sr. J. E. S. 
 
TERCER.- Expedir nova liquidació de l’any 2015 corresponent a l’habitatge situat al 
carrer Roger de Flor 16-18 2n 1a, a nom del Sr. J. E. A. amb DOI núm. 38412606F 
amb domicili fiscal al carrer Costa Fusteria 1r At 08849 de Sant Climent de Llobregat. 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats, al servei municipal encarregat de la 
gestió del padró municipal de la taxa d’escombraries i a l’oficina liquidadora per al seu 
coneixement i efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
10è.- PROPOSTA DE BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ PER CANVI  DE TITULARITAT 
D’UN TAXA D’ESCOMBRARIES. (REG. ENT. 685). 
 
Es dóna compte de la següent proposa de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la Diputació de 
Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea, en la qual es proposa donar de baixa uns rebuts 
en concepte de pagament de la taxa de recollida d’escombraries per canvi de subjecte 
passiu. 
 
Atès que el referit rebut correspon a l’any 2014 i que porta com a número de clau de 
cobrament 43 184 100 2014 01 0000507 corresponent a l’habitatge situat a l’Av. 
Catalunya 344 4t, a nom del Sr. J. F. E. 
 
Atès el previst a l’art. 3 i 8 de l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  ACORD, 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la 
Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
SEGON.- Donar de baixa el rebut corresponent a l’any 2014 i que porta com a número 
de clau de cobrament 43 184 100 2014 01 0000507 corresponent a l’habitatge situat a 
l’Av. Catalunya 344 4t, a nom del Sr. J. F. E. 
 
TERCER.- Expedir nova liquidació de l’any 2014 corresponent a l’habitatge situat a 
l’Av. Catalunya 344 4t, a nom de la Sra. A. R. M. amb DOI núm. 40902151D amb 
domicili fiscal a la Masia del Sech de L’Aldea. 
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QUART.- Notificar el present acord als interessats, al servei municipal encarregat de la 
gestió del padró municipal de la taxa d’escombraries i a l’oficina liquidadora per al seu 
coneixement i efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
11è.- PROPOSTA DE BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ PER CANVI  DE TITULARITAT 
D’UN TAXA D’ESCOMBRARIES. (REG. ENT. 686). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la Diputació de 
Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea, en la qual es proposa donar de baixa uns rebuts 
en concepte de pagament de la taxa de recollida d’escombraries per canvi de subjecte 
passiu. 
 
Atès que els referits rebuts són corresponents als anys 2012, 2013, 2014 i 2015 i que 
porten com a números de clau de cobrament 43 184 100 2012 01 0000482, 43 184 
100 2013 01 0000482, 43 184 100 2014 01 0000482 i 43 184 100 2015 01 0000482 
corresponents a l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya 324 1r, a nom del Sr. L. F. P. 
 
Atès el previst a l’art. 3 i 8 de l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  ACORD, 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la 
Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
SEGON.- Donar de baixa els rebuts corresponents als anys 2012, 2013, 2014 i 2015 i 
que porten com a números de clau de cobrament 43 184 100 2012 01 0000482, 43 
184 100 2013 01 0000482, 43 184 100 2014 01 0000482 i 43 184 100 2015 01 
0000482 corresponents a l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya 324 1r, a nom del 
Sr. L. F. P. 
 
TERCER.- Expedir nova liquidació dels anys 2013, 2014 i 2015 corresponents a 
l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya 324 1r, a nom de la Sra. E. V. G. amb DOI 
núm. 40038672L amb domicili fiscal a l’Av. Catalunya 324 1r 1a de L’Aldea. 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats, al servei municipal encarregat de la 
gestió del padró municipal de la taxa d’escombraries i a l’oficina liquidadora per al seu 
coneixement i efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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12è.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ D’ABONAMENT DEL SERVEI D’ESPLAI DE 
SETMANA SANTA PRESENTAT PER A. B. C. 
 
Es deixa la proposta damunt la taula. 
 
13è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ATORGAMENT D’UN  GUAL. 
INTERESSAT: JJ. T. C. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 22 de març RE 604/2016 per part del Sr. JJ. T .C. 
en la que sol·licita la concessió d’un gual a l’Avinguda Catalunya del municipi a 
l’alçada del núm. 45. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de  data 5 d’abril de 2016, el qual posa de manifest que la 
vorera és antiga i està pràcticament al nivell de l’asfalt i per tant és sense rebaix. 
 
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. JJ. T. C. llicència per entrada de vehicles a través de la  vorera a 
l’immoble emplaçat al núm. 45 de l’Av. Catalunya de l’Aldea. 
 
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit pel període 
impositiu 2016: 
 
Nom Cognoms  Situació  Número de gual  Mida gual  

JJ. T. C.  Av. Catalunya 45  189 Gual sense rebaix de 3,5 
metres x 30 €/ml = 105 € 
anuals 

 
3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 189. 
 
4.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base-Gestió 
d’Ingressos als efectes oportuns. 
 
 5.- Notificar el present acord a l’interessat. 
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6.- Comunicar a l’interessat que per l’any 2016 i següents se li liquidarà anualment, la 
quota íntegra del gual concedit.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
14è.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ TRAMESA PER SOREA SA REFERENT A 
TALLS DE SUBMINISTRAMENT D’ABONATS IDENTIFICATS COM  A ÚS 
DOMÈSTIC. 
 
“L’Alcalde dóna compte als assistents del llistat tramès per SOREA SA en data 5 
d’abril de 2016 amb reg. d’entrada núm. 693, en el que figura la llista d’abonats del 
servei de subministrament d’aigua potable en situació d’impagats. 
 
Aquest llistat s’ha traslladat als serveis socials de l’Ajuntament per tal que s’informi a 
SOREA SA si els usuaris d’aquesta llista es troben o no inclosos en una situació de 
risc d’exclusió residencial, en els termes de l’art. 5.10 de la llei de mesures urgents per 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
 
Atès l’exposat s’acorda: 
 
1.- Que un cop emès l’informe de serveis socials es faci arribar a SOREA SA. 
 
2.- Entendre que l’Ajuntament no autoritza el tall als usuaris que segons l’informe emès 
per serveis socials no es trobin en situació de risc d’exclusió social.  
 
3.- Notificar aquest acord a SOREA SA i als serveis socials de l’Ajuntament de 
L’Aldea.” 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:30 hores d el dia 7 d’abril de 2016, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 12 p àgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
  
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  
 
 
 
 
 


