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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 19/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 12 DE MAIG 
DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  12 de maig de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 12 de maig 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 5 DE MAIG 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 5 de 
maig de 2016, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, queda 
aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n.- APROVACIÓ DE L’ORDRE DE CLASSIFICACIÓ DE LES O FERTES 
PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
D’ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA COMPTABLE-ECONÒMICA I  FINANCERA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“La Junta de Govern Local en sessió de data 11 de març de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació dels serveis d’assessorament i assistència comptable-
econòmica i financera per procediment negociat sense publicitat 
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Aquest contracte s’adjudica per procediment negociat sense publicitat en base al 
previst als arts.  174 e) i 177.2 del  RDL3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Es van convidar tres professionals per a la presentació d’oferta, els quals són els 
següents: Vidiella & Rosa Auditors SRC, Immaculada Rius Andrés i RSM-SPAIN. 
 
 Dintre de termini han presentat oferta les següents empreses: Vidiella & Rosa 
Auditors SRC (reg. d’entrada núm. 835 de data 20 d’abril de 2016), Immaculada Rius 
Andrés (reg. d’entrada núm. 844 de data 20 d’abril de 2016) i RSM-SPAIN (reg. 
d’entrada núm. 843 de data 20 d’abril de 2016). 
 

En data 28 d’abril de 2016 l’òrgan de contractació d’aquest procediment va obrir les 
proposicions presentades per les tres empreses esmentades anteriorment i els va 
concedir un termini de 5 dies naturals per si volien millorar la seva oferta, de 
conformitat amb el procediment de negociació regulat a la clàusula 10 del 
corresponent PCAP. 
 
Atès que durant aquest termini cap de les tres empreses ha manifestat la seva voluntat 
de millorar la proposta que van presentar inicialment. 
 
Atès el previst a la clàusula 10 del PCAP que ha de regir la contractació d’aquest 
servei. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les competències delegades per l’Alcaldia a aquest òrgan mitjançant el Decret 47/2015 
de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
1.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent l’acord adoptat per 
la Junta de Govern Local  en la seva sessió núm. 17 de data 28 d’abril de 2016, de 
conformitat amb l’ordre decreixent següent: 
 
 EMPRESES Preu anual ofertat sense IVA  Puntuació  

1 Vidiella & Rosa Auditors SCR 18.564,00 30 

2 Immaculada Rius Andrés 19.300,00 28,78 

3 RSM-SPAIN 19.800,00 28,01 

 
2.- Notificar i requerir a l’empresa Vidiella & Rosa Auditors SCR licitador que ha 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies 
hàbils, a comptar des del següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació 
justificativa d’haver constituït la garantia definitiva equivalent a un 5% de l’import de 
l’adjudicació, i que és de 928,20 €, així com la resta de documentació prevista a la 
clàusula 25 del PCAP. 
 
3.- Realitzats els tràmits anteriors, que Secretaria emeti Informe-Proposta i es 
comuniqui a aquesta Alcaldia per resoldre al respecte.” 
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APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE BAIXA D’UN GUAL. INTERE SSAT: A. F. E. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 5 de maig de 2016 amb RE 957/16 per part del Sr. 
A. F. E. en la que sol·licita la baixa del gual núm. 95 situat al carrer Santa Àgueda 10-
12 de  L’Aldea. 
 
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 el previst a l’art. 14.5 b) de l’ordenança fiscal núm. 1, general de gestió, inspecció 
i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, el qual transcrit literalment: 
 
“5. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis 
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció dels 
serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els 
apartats següents: 
 
a) Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a 
aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de l’exercici 
es liquidarà la meitat de la quota anual. 
b) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial 
de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar 
quantitat alguna.” 
 
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.- Declarar extingida la llicència per a gaudir de l’aprofitament especial de les vores 
per entrada de vehicles a l’immoble situat al carrer Santa Àgueda 10-12 de l’Aldea. 
2.- Donar de baixa del padró municipal de taxes el gual núm. 95 situat al carrer Santa 
Àgueda 10-12. 
3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base-Gestió 
d’Ingressos, als efectes oportuns. 
4.- Aprovar per a l’any 2016 la meitat de la quota tributària prevista en l’art. 6 apartat a) 
de l’O.F. núm. 14 i que ascendeix a 15 € ml. 
5.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE LA RELACIÓ  2/2016 DE 
LIQUIDACIONS DE L’IITVNU. 
  
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Vista la relació 2/2016 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 7 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
9536314BF9193E0001WJ-2015-1564 transmetent J. P. LL. i es tanca amb la clau de 
plusvàlua 43-184-352-8745995BF9184N0001AL-2015-1570 transmetent Missatges de 
l’Ebre SL que ascendeix un import  total de 1.687,55 €. 
 
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. 
 
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 1/2016 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 11 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
9536314BF9193E0001WJ-2015-1564 transmetent J. P. LL. i es tanca amb la clau de 
plusvàlua 43-184-352-8745995BF9184N0001AL-2015-1570 transmetent Missatges de 
l’Ebre SL que ascendeix un import  total de 1.687,55 €. 
 
2.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA BAIXA D’UN ESTA BLIMENT DE LA 
TAXA D’ESCOMBRARIES (CATALUNYA CAIXA). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en data 15 de març de 2016 registre general d’entrada 
núm. 555 per part del Sr. A. H. B. en nom de Catalunya Caixa, en la qual demana 
donar de baixa els rebuts a partir de l’exercici 2016 en concepte de pagament de la 
taxa de recollida d’escombraries per baixa d’activitat a l’Avinguda Catalunya, 110 
cantonada carrer Sant Francesc, 7 de l’Aldea. 
 
Atès el previst als articles 3, 6 i 7 de l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa 
per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
Vist l’informe emès per part dels serveis tècnics municipals, de data 11 de maig de 
2016. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia mitjançant el Decret núm. 47/2015 de data 2 
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de juliol. 
 
Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar el canvi de tarifa de la taxa d’escombraries del local ubicat a 
l’Avinguda Catalunya, 110 cantonada carrer Sant Francesc, 7, la qual ha de passar de 
75€/any a 60€/any, amb efectes a partir del 2016. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat, 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. 
 
6è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ATORGAMENT D’UNA  
AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER OCUPAR LA VIA PÚBLICA EN  TAULES I 
CADIRES. (C/ SOCIETAT 19). 
  
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 14 d’abril de 2016 RE 779/16 per part de la Sra. J. 
C. M. en la que sol·licita l’ocupació de la via pública per instal·lar 4 taules i 16 de 
cadires al C/ Societat, 19 a l’alçada del bar COCO-CAFÈ. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de data 19 d’abril de 2016 sempre que es compleixin les 
condicions recollides en el mateix. 
 
Atès allò previst a l’art. 7 del RDL 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, pel 
que fa a les competències municipals en matèria d’ordenació i control del trànsit en les 
vies urbanes de la seva titularitat. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1998 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
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.- Autoritzar l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de 4 taules i 16 
cadires al C/ Societat núm. 19. 
 
2.- Condicionar l’esmentada autorització al compliment de les condicions indicades en 
l’informe de data 19 d’abril de 2016 emès pel Servei de Vigilància Municipal del qual es 
trametrà una còpia a la interessada. 
 
3.- Traslladar aquest acord al Servei de Vigilància als efectes oportuns. 
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4.- Notificar el present acord a la interessada juntament amb l’informe emès a l’efecte 
per part del Servei de Vigilància Municipal.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
7è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE LES BASES 
APROVADES PER LA JGL PER A LA SELECCIÓ D’UN VIGILAN T MUNICIPAL 
(CONVOCATÒRIA APROVADA PER ACORD DE DATA 5 DE MAIG DE 2016). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“La Junta de Govern Local en sessió de data 5 de maig de 2016 va adoptar un acord 
referent a l’aprovació de la convocatòria d’un procés selectiu per a una plaça de 
vigilant municipal en règim de funcionari interí i les corresponents bases reguladores 
d’aquest procediment. 
 
Atès que en dites bases erròniament s’exigeix als aspirants estar en possessió del 
permís de conduir de la classe B.T.P., el qual no resulta necessari en virtut de les 
modificacions introduïdes pel RD 1055/2015, de 20 de novembre, pel qual es modifica 
el Reglament General de Conductors, aprovat pel RD 818/2009, de 8 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia en el Decret 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Rectificar les bases aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de data 5 de 
maig de 2016 per a la selecció en règim de funcionari interí d’un vigilant municipal, en 
el sentit de suprimir de la base tercera l’apartat f) on es requereix estar en possessió 
de l’autorització per conduir vehicles prioritaris (B.T.P.). 
 
2.- Ampliar el termini per a la presentació de sol·licituds en dit procediment selectiu fins 
el dia 20 de maig de 2016. 
 
3.- Donar publicitat i difusió d’aquest acords als mitjans de difusió pública de titularitat 
municipal.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:30 hores d el dia 12 de maig de 2016, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 6  pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
  
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  


