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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 6/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST AJUNTAMENT, 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 11 DE FEB RER DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  11 de febrer de 2016. 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 11 de febrer 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 Zapater 
Sra. Natividad Bernal 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 4 DE FEBRER 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 4 de febrer 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 DE RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL RES PECTE L’ACORD NÚM. 
2 ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21/0 1/2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Hisenda: 
 
“Vist que en l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 21 de gener de 2016 es 
va acordar donar de baixa les següent liquidacions: 
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Clau de cobrament  Concepte  Import  Subjecte passi u 
43184621201501000014 ICIO   655,67€ S.C.S. 
43184623201501000014 Taxa   196,70€ S.C.S. 
43184625201501000014 Fiança residus 150,00€ S.C.S. 
 
Atès que s’ha detectat per part de BASE Gestió d’Ingressos Locals que les claus de 
cobrament que consten a l’esmentat acord no eren les correctes. 
 
Vist que s’ha produït una errada material en l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 
de gener de 2016. 
 
Atès el previst a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, que preveu que les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment d’ofici, o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
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. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 21 de gener de 
2016, atès que s’ha produït una errada material en les claus de cobrament que s’han de 
donar de baixa i aprovar i donar com a bones les claus de cobrament següent:  
 
S.C.S. - 43-184-510-2015-01-0000014 - Import: 655,67 € 
S.C.S. - 43-184-540-2015-01-0000014 - Import: 310,00 € 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL RESP ECTE L’ACORD NÚM. 3 
ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21/01/ 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Hisenda: 
 
Vist que en l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 21 de gener de 2016 es 
va acordar extingir el deute tributari per import de 29,80€, corresponent a la liquidació del 
ICIO i de la taxa de l’expedient de la llicència d’obres núm. 32/2015. 
 
Vist que es va acordar donar de baixa les següents liquidacions: 
 
 



  
 
                          
                       AJUNTAMENT DE L’ALDEA  

   
 Av. Catalunya, s/n – 43896 L’ALDEA Telèfon 977 45 00 12 Fax 977 45 08 63                3                 

e-mail: ajuntament@laldea.cat 

   
 

Clau de cobrament  Concepte Import  Subjecte passiu  
43184621201501000022 ICIO  13,80  R.G.LL.  
43184623201501000022 Taxa  16,00  R.G.LL.  
 
Atès que s’ha detectat per part de BASE Gestió d’Ingressos Locals que les claus de 
cobrament que consten a l’esmentat acord no eren les correctes. 
 
Vist que s’ha produït una errada material en l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 
de gener de 2016. 
 
Atès el previst a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, que preveu que les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment d’ofici, o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
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. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 21 de gener de 
2016, atès que s’ha produït una errada material en les claus de cobrament que s’han de 
donar de baixa i aprovar i donar com a bones les claus de cobrament següent:  
 
R.G.LL. - 43-184-510-2015-01-0000022 - Import: 13,8 0 € 
R.G.LL. - 43-184-540-2015-01-0000022 - Import: 16,0 0 € 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA DEVOLUCIÓ DE LA  FIANÇA DE RESIDUS 
DE COMUNICACIÓ PRÈVIA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Atès que el Sr. F.T.C. ha sol·licitat la devolució de les fiances de la llicència d’obres 
102/2015 de les obres per a substituir una finestra, tapar una porta i revestir 18m² de bany, 
a la Raval de Leche, 67 de l’Aldea. 
 
Vist l‘informe favorable emès pels serveis tècnics municipals de data 9 de febrer de 2016. 
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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 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Retornar al Sr. F.T.C., la fiança de residus dipositada de la llicència d’obres núm. 
102/2015, 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. 
 
5è. PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT D’OBRES  MENORS NÚM. 9/2016 
EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 29/01/2016 amb Registre d’entrada 
núm. 152/2016 per Construccions del Montsià, CB on comunica les obres de reforma de 
bany, cuina i substitució del paviment gres a l’edifici ubicat a la Raval de Sant Ramon, 110-B 
de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no subjectes a llicència i 
sotmesos a règim de comunicació prèvia. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 01/02/2016, els actes 
d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa urbanística. 
 
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el BOP 
de Tarragona de data 3 de desembre de 2015. 
 
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. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia 
presentada per Construccions del Montsià, CB, consistent en la reforma de bany i cuina a 
l’edifici ubicat a la Raval de Sant Ramon, 110-B de l’Aldea i comunicar que per part dels 
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serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva petició: 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Assumpte: Comunicació prèvia de les obres “Reforma de bany i cuina” . 
Expedient: 9/16 
Sol·licitant: Construccions del Montsià CB.  
Data registre entrada: 152/16. 
Emplaçament: C/ Arrabal de Sant Ramon, 110-B.  
                                                                                                                                                            
Ramon Montesó Gallego, tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb el que 
disposa l’art. 74.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel 
Decret 64/2014, de 13 de maig i amb la Provisió de l’Alcaldia de data 1 de febrer de 2016, 
que consta a l’expedient, emeto l’informe següent: 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3 
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es pretenen 
dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que resten 
subjectes a comunicació prèvia. 
 
1. L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents Normes 
Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el 15.01.1997, així com el Text 
Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre 
amb data 6 d’abril de 2005 i  amb les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà 
de L’Aldea publicades en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig 
de 2010 dins la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 4 cases urbanes.  
 
2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació. 
 
3. Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació  de les obres menors que es 
porten a terme al carrer Arrabal de Sant Ramon, 110B i consistents en reforma de cuina i 
bany , amb els següents condicionants: 
 

• Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant 
haurà de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de marcar 
la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic. 

• L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de 
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

• L’Assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de 
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura. 

• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació d’aquest 
document donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
4. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul: 
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El pressupost d’execució de les obres ascendeix a  7.747,50 €. 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 

7.747,50 x 3,80 % 294,41 € 

TOTAL  294,41 € 
 
5. Per l’exposat l’informe és FAVORABLE. 
 
Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor 
fonamentada en dret. 
 
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.” 
 
Segueix data i signatura”. 
 
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la 
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que no es 
vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de l'adequació a la 
realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la comunicació prèvia i la 
declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa dels documents presentats 
a l'interessat. 
 
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 71 bis de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú es 
reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar, controlar i inspeccionar l’execució de les 
esmentades obres.  
 
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 294,41€ amb el següent 
desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 8) 

7.747,50 x 3,80 % 294,41 € 

TOTAL  294,41 € 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de 
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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6è. PROPOSTA DE CANVI NO SUBSTANCIAL PER MODIFICACI Ó DE L’ACTIVITAT DE 
LA MERCANTIL HERBA RICEMILLS (EXP. 7/2004). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Antecedents.- 
 
En data 10 de desembre de 2013, registre general d’entrada núm. 2695/13, el senyor Joan 
Marc Fons i Vilagrasa, en nom de la mercantil HERBA RICEMILLS SLU, va sol·licitar la 
tramitació d’un canvi no substancial de l’activitat existent d’elaboració d’arròs i farines per 
construcció d’un nou cobert d’emmagatzematge temporal de residus, canvi de combustible i 
cremador de l’assecador d’arròs i justificació dels 4 focus emissors (10, 11, 12 i 13) de 
l’assecador com a equivalents, de l’activitat existent emplaçada a la Carretera Tortosa, 34-
52 de l’Aldea. 
 
En data 24 de març de 2014 registre general de sortida núm. 588 es requereix aportació de 
documentació tècnica per tal de continuar la tramitació. 
 
En data 4 d’abril de 2014 registre general d’entrada núm. 690, el senyor Javier Garcia 
Ferrer, en representació de l’empresa Herba Ricemills, SLU va aportar la següent 
documentació: 
 
-Projecte tècnic de canvi no substancial de la llicència d’activitat de l’empresa Herba 
Ricemills, S.L.U. (annex III), redactat per l’enginyer industrial Agustí Forès i Valls, en data 
02.12.2013. 
-Certificat pel Col·legi oficial d’enginyers industrials de Catalunya en data 02.12.2013 i núm. 
T-79329. 
 
En data 22 de juliol de 2014, la tècnica de la Unitat de Secretaria del SAM de la Diputació 
de Tarragona va informar amb caràcter desfavorable en relació a la documentació 
presentada en data 04-04-2014. 
 
En data 21 d’octubre de 2014 registre general de sortida núm. 1666, l’Ajuntament de l’Aldea 
envia còpia de l’informe tècnic de data 22-07-2014. 
 
En data 20 de novembre de 2014 registre general d’entrada núm. 2300, el senyor Javier 
Garcia Ferrer, en representació de l’empresa Herba Ricemills, SLU va aportar la següent 
documentació: 
 
-Certificat final d’activitat – PCAA signat per l’enginyer industrial Agustí Forés Valls en data 
04.11.2014 i visat pel Col·legi d’enginyers industrials de Catalunya en data  04.11.2014 i 
núm. T-80067. 
 
Vist que la Junta de Govern Local celebrada en data 31 de maig de 2005, va atorgar 
llicència d’activitat a la mercantil Herba Ricemills per a l’activitat d’elaboració d’arròs i 
farines, així com l'ampliació d'aquesta llicència a tres sitges d'arròs. 
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Vist l’informe favorable emès per la tècnica de la Unitat de Secretaria del SAM de la 
Diputació de Tarragona en data 16.01.2015, que ha verificat que la documentació aportada 
per a la modificació prevista és correcta i suficient. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 11 de febrer de 2015, 
que ha verificat que la modificació prevista dóna compliment a la normativa vigent de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis. 
 
Vist el certificat tècnic presentat està signat per l’enginyer tècnic Agustí Forés i Valls, qui ha 
dirigit les obres efectuades a les instal·lacions i acredita que l’activitat s’adequa al projecte i 
que es compleix la normativa vigent d’aplicació. 
 
Fonaments de dret.- 
 
L’activitat destinada a l’elaboració d’arròs i farines es classifica amb el codi 7.2.b, s’inclou 
dins l’annex III i està sotmesa al règim de comunicació de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats. 
 
D’acord amb l’article 59.1.e de la LPCAA les modificacions de les activitats de l’annex III 
s’han de comunicar a l’ajuntament competent. Aquesta comunicació s’ha d’acompanyar, 
d’acord amb l’article 52 de la LPCAA, de la següent documentació: 
 
- Projecte bàsic amb memòria ambiental que descrigui l’activitat. 
 
- Certificació lliurada pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les 
instal·lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica 
presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals. 
 
Proposta d’acord.- 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats e incorporar com a canvi no substancial de la llicència 
ambiental atorgada a la mercantil HERBA RICEMILLS, SLU en la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 31 de maig de 2005, la modificació consistent en la construcció d’un 
nou cobert d’emmagatzematge temporal de residus, canvi de combustible i cremador de 
l’assecador d’arròs i justificació dels 4 focus emissors (10, 11, 12 i 13) de l’assecador com a 
equivalents, de l’activitat emplaçada a la Carretera Tortosa, 34-52 de l’Aldea. 
 
SEGON.- Informar a l’interessat que l’activitat d’elaboració d’arròs i farines es classifica amb 
el codi 7.2b i s’inclou dins l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental d’activitats i està sotmesa al règim de comunicació. 
 
TERCER.- L’Ajuntament inscriurà l’esmentada modificació al Registre Municipal d’Activitats. 
 
QUART.- Notificar el present acord a la part interessada i a l’Oficina de Medi Ambient de les 
Terres de l’Ebre.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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7è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE MENOR 
D’OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA ZONA CARRIL BICI CEIP 
MARIA GARCIA CABANES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Serveis: 
 
“Per part de la mercantil CANALDELTA SLU s’ha presentat un pressupost per a la 
instal·lació elèctrica de l’enllumenat del carril bici del CEIP Mª Garcia Cabanes (Registre 
d’Entrada núm. 113/16) i per un import de 3.280,84 € iva exclòs. 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor d’obres, de conformitat amb el previst als arts. 6, 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 presentat per CANALDELTA SLU en data 25 de gener de 2016 
per a la instal·lació elèctrica de l’enllumenat del carril bici del CEIP Mª Garcia Cabanes. 
 
2.- Imputar la despesa derivada d’aquests treballs a la partida del pressupost municipal 
165/62302, el qual ascendeix a 3.280,84 €, al qual s’ha d’afegir el 21% d’IVA que és de 
688,98 €, resultant un import total de 3.969,82 €. 
 
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. 
 
8è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE MENOR 
D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ I  TANCA 
PERIMETRAL DE LA CARPA DEL COSTAT DE LA LLAR D’INFA NTS DE L’ALDEA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Serveis: 
 
“La Junta de Govern Local en data 10 de desembre de 2015 va aprovar la memòria relativa 
a les obres de construcció d’una solera de formigó i tanca perimetral de la carpa del costat 
de la llar d’infants de L’Aldea. 
 
Aquesta memòria es va sotmetre a exposició pública per un termini de 30 dies hàbils 
mitjançant anunci publicat en el BOP de Tarragona núm. 298 de data 28 de desembre de 
2015. 
 
En no haver-se presentat al·legacions contra la mateixa, l’aprovació de dita memòria ha 
esdevingut definitiva. 
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Atès que per a l’execució d’aquestes obres s’ha sol·licitat pressupost a varies empreses, les 
quals han presentat les següents ofertes: 
 

- Obres Vent i Sol SL 21.757,99 € iva inclòs 
- CANALDELTA SLU 20.450,00 € iva inclòs 
- Cocerme XXI SL   18.930,00 € iva inclòs 
- Juan José Rodríguez  33.129,80 € iva inclòs  

 
Atès que el pressupost més avantatjós es el presentat per la mercantil COCERME XXI SL 
en data 30 de desembre de 2015 i RE 2322 per un import de 18.930,00 € iva inclòs. 
 
Atès que el referit pressupost ha estat informat favorablement pel tècnic municipal en data 4 
de febrer de 2016. 
 
Vist allò que disposen els arts. 6, 111, 138.3 del text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic aprovat pel RDL 3/2011 de 14 de novembre. 
 
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. 
 
Per això es proposa a la Junta de Govern local l’ad opció de l’acord següent: 
 
1r.- Adjudicar a l’empresa COCERME XXI SL el contracte menor d’obres consistent en la 
construcció d’una solera de formigó i tanca perimetral de la carpa del costat de la llar 
d’infants de L’Aldea segons oferta presentada per la mateixa en data 30 de desembre de 
2015 RE 2322 per un import net de  15.644,62 € més 21% d’iva, resultant un import total de 
18.930,00 €. 
 
2n.- Imputar la despesa de 18.930,00 €, en càrrec a l’aplicació 151/62212 del vigent 
pressupost municipal. 
 
3r.- Traslladar aquest acord als serveis econòmics i tècnics de l’Ajuntament als efectes 
procedents. 
 
4t.- Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en la 
memòria tècnica aprovada i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica 
d’aquesta es pugui donar al contractista de les obres. 
 
5è.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari d’aquest contracte i a les empreses que han 
presentat oferta.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXEMPCIÓ DE L’II VTNU RESPECTE LA 
TRANSMISSIÓ DE L’HABITATGE UBICAT AL C/ SANT BLAI 2  3R 2A. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“L’Ajuntament de L’Aldea té establert i regulat mitjançant ordenança fiscal l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, quin text es va publicar en el BOPT 
de Tarragona núm. 193 de data 23 d’agost de 2005. 
 
Amb posterioritat a l’aprovació d’aquesta ordenança s’han produït canvis en la regulació 
d’aquest impost en normes de rang legal superior que afecten al règim d’exempcions 
d’aquest tribut, en concret l’art. 15 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
La Llei 18/2014, de 15 d’octubre va introduir en l’esmentat art. 15 apartat1, un nou apartat c) 
referent a les exempcions de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana amb motiu 
de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, 
per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, 
contretes amb l’entitat de crèdit qualsevol altra entitat que , de forma professional, realitzi 
l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 
 
Vist que s’ha fet arribar a l’Ajuntament una còpia simple de l’escriptura pública de dació en 
pagament d’un deute hipotecari de l’habitatge situat al C/ Sant Blai 2 3r 2a de L’Aldea, quins 
subjectes passius són el Sr. M.K. i S.B.. 
 
Atès que el negoci jurídic contemplat en l’escriptura pública abans esmentada, la qual va 
ser autoritzada pel notari Sr. Miguel Roca Barrufet en data 18 de gener de 2015, és un dels 
supòsits d’exempció previstos a l’art. 105.1.c) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el TRLRHL. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions conferides pel Decret de l’Alcaldia  núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Declarar l’exempció de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa 
urbana en relació a la transmissió de l’habitatge situat al C/ Sant Blai 2 3r 2a de L’Aldea 
autoritzada en escriptura pública núm. 28 de data 18 de gener de 2016 autoritzada pel 
notari Miguel Roca Barrufet. 
 
2n.- Indicar als interessats que la declaració d’aquesta exempció ho és sense perjudici de 
les potestats d’inspecció que disposa a l’Administració en  base al previst a l’art. 105.1.c) del 
RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
3r.- Notificar aquest acord als interessats.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
10.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT ALS DIES DE CELEBRAC IÓ DE FESTES BOUS 
DURANT L’ANY 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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 “D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les 
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre – Servei Territorial del Joc i de 
l’Espectacle, per portar a terme dites festes. 
 
L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar per a 
l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous. 
 
Per l’altra banda, l’art. 7 del Decret 83/2012, de 17 de juliol. Sobre regulació de certàmens i 
altres concentracions d’animals vius a Catalunya, estableix que la persona o entitat 
responsable de l’organització del certamen ha de sol·licitar al departament competent en 
matèria de ramaderia l’autorització corresponent per a la seva celebració, indicant entre 
d’altres els dies de celebració del certamen. 
 
Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar per a l’any 2016 els següents dies d’actes taurins: 
 

a) Festes de l’Ermita: dies 15 i 16 de maig de 2016. 
b) Festes Majors: dies 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 d’agost de 2016. 

 
2n.- L’acord anterior s’adopta als efectes de tramitar la corresponent autorització del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb el previst al Decret 83/2012, de 17 de juliol i sense perjudici  de l’acord que 
adopti el Ple de l’Ajuntament en virtut d’allò previst a l’art. 6.1.b) de la Llei 34/2010, de l’1 
d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. 
 
3r.- Traslladar aquest acord als serveis municipals corresponents a efectes de tramitar les 
autoritzacions administratives oportunes per a la celebració d’actes taurins durant l’any 
2016.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
11è.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES QUE INTEG REN LA COMISSIÓ 
DE BOUS 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“D’acord amb el previst a l’art. 6.1.l) de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les 
festes tradicionals amb bous, per a l’obtenció d’una autorització d’un espectacle tradicional 
amb bous, és necessari que l’entitat organitzadora de la festa nomeni una comissió local, 
denominada comissió de bous, formada com a mínim, per cinc afeccionats qualificats, 
identificats amb el nom, cognoms i document nacional d’identitat, d’entre altra documentació 
contemplada en l’esmentada art. 6. 
 
L’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, estableix que per a poder celebrar una festa 
tradicional amb bous d’acord amb aquesta llei, s’ha d’obtenir prèviament l’autorització de la 
delegació territorial del Govern corresponent. 



  
 
                          
                       AJUNTAMENT DE L’ALDEA  

   
 Av. Catalunya, s/n – 43896 L’ALDEA Telèfon 977 45 00 12 Fax 977 45 08 63                13                 

e-mail: ajuntament@laldea.cat 

   
 

 
Per tot l’exposat, es proposa a la JGL l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Nomenar com a membres de la Comissió de Bous per a l’any 2016 els Srs. següents: 
 
  G.F.F.     - DNI 52.XXXXXX-D 
  G.B.P.     - DNI 47.XXXXXX-D 
  X.V.S.     - DNI 20.XXXXXX-L 
  I.P.B.     - DNI 40.XXXXXX-X 
  J.S.G.     - DNI 47.XXXXXX-L 
  J.L.P.     - DNI 47.XXXXXX-F 
  A.C.T.     - DNI 47.XXXXXX-N 
  C.P.B.     - DNI 47.XXXXXX-G 
 
2n.- Notificar aquest acord a les persones designades com a membres de la Comissió de 
Bous de L’Aldea 2016. 
 
3r.- Traslladar aquest acord als serveis municipals corresponents a efectes de tramitar 
l’oportuna autorització administrativa.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:25 hores d el dia 11 de febrer de 2016, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 13 p àgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde – President              La Secretària In terventora 
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  


