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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 1/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST AJUNTAMENT, 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 7 DE GENE R DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  7 de gener de 2016. 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 1 de gener 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 Bermudez 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo i Ventura 
 
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 29 DE DESEMBRE 
DE 2015  

 
L’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 29 de desembre de 2015, 
que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, queda aprovat per 
unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ 12/2015 DE LIQUIDACIONS DE 
L’IIVTNU. 
  
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la relació 12/2015 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 9 
liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
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8231604BF9183A0001YM-2015-1543 i transmetent J.A.P. i es tanca amb la clau de 
plusvàlua 43-184-352-8626701BF9182F0001PT-2015-1551 transmetent V.G.G. i que 
ascendeix un import  total de 3.113,31 €. 
 
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 12/2015 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 9 liquidacions tancades i s’inicia amb la clau de plusvàlua 43-184-352-
8231604BF9183A0001YM-2015-1543 i transmetent J.A.P. i es tanca amb la clau de 
plusvàlua 43-184-352-8626701BF9182F0001PT-2015-1551 transmetent V.G.G. i que 
ascendeix un import  total de 3.113,31 €. 
 
2.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals adients, als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
  
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE BAIXA D’UN GUAL. INTERE SSAT: J.G.A. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la petició presentada en data 17 de desembre de 2015 amb RE 2277/15 per part del 
Sr. J.G.A en la que sol·licita la baixa del gual núm. 133 situat al c/ Montblanc núm. 13 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 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 c/ Montblanc núm. 13 de l’Aldea. 
 
2.- Donar de baixa del padró municipal de taxes el gual núm. 133 situat al c/ Montblanc 
núm. 13. 
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3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base-Gestió 
d’Ingressos, als efectes oportuns. 
 
4.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:10 hores d el dia 7 de gener de 2016, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 3 pà gines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde – President              El Secretari Acc idental 
 
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     Joan Rallo i Ventura  


