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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 2/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST AJUNTAMENT, 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 14 DE GEN ER DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  14 de gener de 2016. 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 14 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 7 DE GENER DE 
2016  

 
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 7 de gener 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 APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE FIANCES DE LA LLICÈNCIA 
D’OBRES NÚM. 2015/78 – F.F.F. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Atès que la Sra. F.F.F. ha sol·licitat la devolució de les fiances de la llicència d’obres 
2015/78 de les obres de realització de dues habitacions una sola habitació i reforma de 
bany al carrer Montblanc 21  de l’Aldea. 
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Vist I‘informe favorable  emès pels serveis tècnics municipals de data 11/01/2016. 
 
Vist el que disposen els arts. 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 l’art 9 de l’Ordenança Municipal de la 
Gestió dels Residus de la Construcció. 

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 de data 02 de juliol de 2015. 

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Retornar a la Sra. F.F.F., les fiances dipositades de la llicència d’obres núm. 
2015/78, per un import total de 150,00 €. 
 
SEGON.- 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. 
  
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE BAIXA TARIFA D’ESCOMBRA RIES SOL·LICITADA 
PER LA SRA. P.D.P. (INST. DIV. 543/15). 
 
Es dona compte de la següent proposta  de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància presentada en data 18 de desembre de 2015 registre general d’entrada 
núm. 2282 per part de la Sra. P.D.P. amb DNI 40XXXXXX-X comunicant a l’Ajuntament que 
el dia 31 d’agost de 2015 va cessar la seva activitat de merceria i llibreria ubicada a 
l’Avinguda Catalunya número 99, de l’Aldea i sol·licitant la baixa del rebut d’escombraries. 
 
Vist l’informe favorable emès a l’efecte per part dels serveis tècnics municipals, de data 28 
de desembre de 2015. 
 
Atès el previst als articles 6 i 8.3 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 mitjançant el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar la baixa en el padró municipal de la taxa d’escombraries de la tarifa 
corresponent a local comercial aplicable als baixos ubicats a l’Avinguda Catalunya número 
99, de l’Aldea, amb efectes a partir del 2016, atès que s’ha d’emetre un sol rebut, ja que es 
tracta d’uns baixos que formen part d’un habitatge familiar amb una única referència 
cadastral i s’ha constatat que no es desplega cap activitat, de conformitat amb l’informe 
emès pels serveis tècnics municipals, que obra a dintre l’expedient. 
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SEGON.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als serveis tècnics municipals i al servei municipal 
encarregat de la gestió del padró municipal de la taxa d’escombraries als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE BAIXA TARIFA D’ESCOMBRA RIES I BAIXA 
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT SOL·LICITADA PER LA SRA. C.O. M., EN REPRESENTACIÓ 
DE LA MERCANTIL CARALEX JONAI SL (EXP. ACTIVITAT 11 /13 – INST. DIV. 563/15). 
 
Es dona compte de la següent proposa de l’Alcaldia: 
 
“Vista la instància presentada en data 30 de desembre de 2015 registre general d’entrada 
núm. 2320 per part de la Sra. C.O.M., en representació de la mercantil Caralex Jonai SL, 
amb NIF B-55601181 comunicant a l’Ajuntament el cessament de la seva activitat de bar 
cafeteria ubicada al carrer Sant Lluís número 6 baixos, de l’Aldea i sol·licitant el canvi de la 
tarifa del rebut d’escombraries. 
 
Vist l’informe favorable emès a l’efecte per part dels serveis tècnics municipals, de data 8 de 
gener de 2016. 
 
Atès el previst als articles 6 i 8.3 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 mitjançant el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar la baixa en el padró municipal de la taxa d’escombraries de la tarifa 
corresponent a local comercial aplicable als baixos ubicats al carrer Sant Lluís número 6 
baixos de l’Aldea, amb efectes a partir del 2016, atès que s’ha d’emetre un sol rebut, ja que 
es tracta d’uns baixos que formen part d’un habitatge familiar amb una única referència 
cadastral i s’ha constatat que no es desplega cap activitat, de conformitat amb l’informe 
emès pels serveis tècnics municipals, que obra a dintre l’expedient. 
 
SEGON.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació 
presentada per la senyora C.O.M., en representació de la mercantil Caralex Jonai SL amb 
NIF B-55601181, en la que posa en coneixement de l’Ajuntament de l’Aldea la baixa de 
l’activitat de bar cafeteria ubicada al carrer Sant Lluís número 6 baixos, de l’Aldea. 
 
TERCER.- Donar de baixa l’activitat en el Registre Municipal d’Activitats. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als serveis tècnics municipals i al servei municipal 
encarregat de la gestió del padró municipal de la taxa d’escombraries als efectes oportuns.” 
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APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES PEL CONCURS DE CARROSSES PEL 
CARNESTOLTES DE 2016. 

 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Cultura: 
 
“Vista la legislació vigent continguda en la Llei 7/1985, Decret Legislatiu 2/2003 pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei Reguladora 
d'Hisendes Locals i Decret 179/1995 de la Generalitat de Catalunya, hom per unanimitat 
acorda: 
 
1er.-Aprovar les bases elaborades i que s'han examinat detingudament en la present 
sessió. 
 
2on.-Publicar les esmentades bases, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial 
de la Província, durant un termini de vint dies hàbils, efectuant una referència d'aquest 
anunci en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix s'efectuarà la 
convocatòria per l'atorgament dels premis, d'acord amb les directrius i de la manera que 
especifiquen les bases aprovades. 
 
S'entendran definitivament aprovades les bases de referència, si durant el període 
d'informació pública no es formula contra seva cap mena de reclamació ni al·legació. 
 
3er.-Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin, i signar quants 
documents facin falta per a la plena efectivitat d'aquest acord.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è.- PROPOSTA DE BASE – GESTIÓ D’INGRESSOS DE BAIXA  PER CANVI DE 
TITULARITAT DE TAXA D’ESCOMBRARIES.  
 
Es dona 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 un rebut en concepte de 
pagament de la taxa de recollida d’escombraries per canvi de subjecte passiu. 
 
Atès que el referit rebut és corresponent a l’any 2013 i que porta com a número de clau de 
cobrament 43 184 100 2013 01 0001778 36, i surt a nom del Sr. J.C.M.Z.. 
 
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. 
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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 2013 i que porta com a número de 
clau de cobrament 43 184 100 2013 01 0001778 36 a nom del Sr. J.C.M.Z.. 
 
TERCER.- 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 D’APROVACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LO TS DE NADAL 2016 
(CONTRACTE MENOR: A.M.S.C.). 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Per part d’A.M.S.C. s’han subministrat els lots de Nadal 2015. 
 
En data 13 de gener de 2016 i amb registre 39/16 s’ha presentat a l’Ajuntament per part 
d’Estudi 42 el pressupost corresponent a dit treball, el qual ascendeix a un import de 
3.465,00 € (IVA inclòs). 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor de subministraments, de conformitat amb el previst als arts. 9, 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. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el pressupost efectuat per A.M.S.C. s’han subministrat els lots de Nadal 2015. 
 
2.- Imputar la despesa derivada d’aquests treballs a la partida del pressupost municipal 
912/22601, el qual ascendeix a 3.150,00 €, al qual s’ha d’afegir el 21% d’IVA que és de 
315,00 €, resultant un import total de 3.465,00 €. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de l’Ajuntament 
als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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8è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE  LA MEMÒRIA 
DESCRIPTIVA PER TRAMITAR LES AJUDES AL FONS NACIONA L D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA (CONTRACTE MENOR: ENGITEC INNOVACIÓ SLP) . 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Per part de la mercantil Engitec Innovació, SLP s’ha pressupostat la redacció de la 
memòria descriptiva per tramitar les ajudes al Fons Nacional d’Eficiència Energètica. 
 
En data 13 de gener de 2016 i amb registre 38/16 s’ha presentat a l’Ajuntament per part 
d’Engitec Innovació SLP el pressupost corresponent a dit treball, el qual ascendeix a un 
import de 3.160,52,00 € (IVA inclòs). 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor de serveis, de conformitat amb el previst als arts. 10, 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. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el pressupost efectuat per la mercantil Engitec Innovació, SLP s’ha pressupostat 
la redacció de la memòria descriptiva per tramitar les ajudes al Fons Nacional d’Eficiència 
Energètica. 
 
2.- Imputar la despesa derivada d’aquests treballs a la partida del pressupost municipal 
459/22711, el qual ascendeix a 2.612,00 €, al qual s’ha d’afegir el 21% d’IVA que és de 
548,52 €, resultant un import total de 3.160,52 €. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de l’Ajuntament 
als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DISSENY DE LES URNES D E PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA (CONTRACTE MENOR: ESTUDI 42). 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Participació Ciutadana: 
 
“Per part d’ Estudi 42 s’ha realitzat el disseny d’una urna per a activitats que durà a terme la 
Regidoria de Participació Ciutadana. 
 
En data 13 de gener de 2016 i amb registre 42/16 s’ha presentat a l’Ajuntament per part 
d’Estudi 42 el pressupost corresponent a dit treball, el qual ascendeix a un import de 992,20 
€ (IVA inclòs). 
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Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor de serveis, de conformitat amb el previst als arts. 10, 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. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el pressupost efectuat per Estudi 42 consistent en el dissenys d’una urna per a 
activitats que durà a terme la Regidoria de Participació Ciutadana. 
 
2.- Imputar la despesa derivada d’aquests treballs a la partida del pressupost municipal 
924/22621, el qual ascendeix a 820,00 €, al qual s’ha d’afegir el 21% d’IVA que és de 
172,20 €, resultant un import total de 992,20 €. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de l’Ajuntament 
als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
10è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES NOVES TARIFES DE TAXI PRESENTADA 
PER SERSATRANS. (RE 18/16). 

  
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la sol.licitud que formula Sersatrans d’actualització de les tarifes del serveis d’autotaxi 
per a l’any 2016. 
 
Vist que d’acord al Decret 339/01, de 18 de desembre, la prestació del servei es troba inclòs 
en el supòsit previst per a l’aplicació de l’actualització de tarifes mitjançant el procediment 
simplificat. 
 
Ateses les actuals tarifes de l’any 2015 que són les següents: 
T-2   4,83 €. 
T-1   3,59 €. 
Tarifa quilomètrica: 
T-2   1,10 €. 
T-1   0,92 €. 
Tarifa horària: 
T-2   18,20 €. 
T-1   16,96 €. 
Suplements   (T-1 i T-2) 
Recollida a domicili 2,00 €. 
Maletes i animals 1,60 €. 
T-1 (tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores.  
T-2 (tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores dissabtes i diumenges i dies festius. 
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Atès que Sersatrans proposa mateixes tarifes per a l’any 2016. 
 
Atès que l’increment proposat no supera el percentatge autoritzat per la Comissió de Preus 
de Catalunya, la Junta de Govern Local acorda pel vot favorable de tots els seus membres: 
 
1er.- Autoritzar l’actualització de les tarifes del servei d’autotaxi per l’any 2016, que seran 
les mateixes que les de l’any 2015. 
 
2n.- Donar trasllat del present acord a la comissió de preus de Catalunya. 
 
3r.- Comunicar l’acord a l’associació Sersatrans als efectes adients.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:35 hores d el dia 14 de gener de 2016, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 8 pà gines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde – President              El Secretari Acc idental 
 
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     Joan Rallo i Ventura  


