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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE L’ALDEA 
 

Número: 4/2016. 
Data: 14 de setembre de 2016. 
Hora d’inici: 20:30 hores. 
Hora d’acabament: 20:59 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea. 

 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde: - En Daniel Andreu i Falcó.              -  ERC-AM 
Regidors: - Simón Falcó i Moreso   - ERC-AM 
  - Miriam Ferrando i Blesas   - ERC-AM 
  - Yolanda Tomàs i Ferré   - ERC-AM 
  - Albert Curto i Zapater   - ERC-AM  
  - Natividad Bernal i Bermudez  - ERC-AM  
  - Albert Borràs i Tafalla   - ERC-AM 
   - Montse Mola i Arques   - ERC-AM 
  - Elisabet Zapater i Alifonso  - CiU 
  - Jose Mª Pujol i Perella   - CiU 
  - Rafa Puente i Batlle   - CiU  
 
Secretària:  
  - Mª Rosa Pons i Ferré. 
 
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia catorze de setembre de 
dos mil setze, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors assenyalats a 
l’encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en Daniel Andreu i Falcó, a l’objecte 
de celebrar sessió pública ordinària. 
  
Obert l’acte pel Sr. President, i després de comprovar que hi ha el quòrum legalment exigit 
per a la vàlida constitució del Ple, es procedeix a estudiar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia i s’adoptaren els següents acords: 
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR DE 16 DE JUNY DE 2016. 
 
El Sr. President pregunta als membres de la Corporació, si tenen que formular alguna 
observació o esmena a l’esborrany de l’acta que si s’escau s’ha d’aprovar i que és la 
relativa a la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2016, que se’ls hi van lliurar atenent el 
que disposa l’article 80 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
No es presenten objeccions a la votació de l’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 
16 de juny de 2016. 
 
Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els  membres assistents. 
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2n.- AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GEST IÓ A FAVOR DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - BASE.- GESTIÓ D’INGRESSOS.  
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant 
LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de 
la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, de 26 de novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix 
que les Administracions Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència 
actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves 
competències. 
 
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi 
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta 
assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en 
quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix. 
 
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, la 
gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la 
gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de delegació 
previstos en la legislació. 
 
En data 18 de juliol de 2005 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de 
Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent acord de delegació. 
 
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament que amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti el següent  
l’ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les 
funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a 
aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a 
traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i 
condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert pels articles 
36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL. 
 

- Delegació de la recaptació en període voluntari de:  
a) Contribucions especials 
b) Quotes d’urbanització 

 
Segon:  Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni regulador 
de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor 
de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions conferides. 
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Tercer.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix d’acord amb el 
Conveni signat en data 18 de juliol del 2005, prorrogable per reconducció tàcita, per 
períodes consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues 
administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de 
notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos. 
 
Quart.-  La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present 
acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels 
imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la 
prestació de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos. 
 
Cinquè.-  Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa interna 
dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autorganització, per a la 
gestió dels serveis atribuïts. 
 
Sisè.-  Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  per la seva 
part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 
 
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de l’Aldea per la formalització d’aquells 
documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord. 
 
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FA CULTATS DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRES SOS DE 
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
 
APARTAT 1 
 
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents: 
 
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes 
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició 
pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe. 

b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions. 
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de 

gestió dels ingressos delegats. 
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats. 
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions. 
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau. 
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels 

ingressos de dret públic. 
 
APARTAT 2  
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Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents: 
 
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA 
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
- TAXES I PREUS PÚBLICS: 

1. Taxa per guals 
2. Taxa de clavegueram 
3. Taxa de recollida d’escombraries 
4. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 

explotadores de serveis de telefonia mòbil 
5. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el sól, 

subsól o vol de les vies públiques, a favor d’empreses explotadores, tant les 
que afectin a la generalitat o una part important del veïnat, com les que no. 
 

- CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
- QUOTES D’URBANITZACIÓ 
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) La determinació dels períodes de pagament voluntari. 
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 

pagament. 
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació 

d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau. 
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 

l’exercici de les facultats delegades. 
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts 
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau. 
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en 

període voluntari dels ingressos de dret públic. 
 
APARTAT 3  
 
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic: 
 
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA 
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
- TAXES I PREUS PÚBLICS: 

1. Taxa per guals 
2. Taxa de clavegueram 
3. Taxa de recollida d’escombraries 
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4. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de telefonia mòbil 

5. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el sól, 
subsól o vol de les vies públiques, a favor d’empreses explotadores, tant les 
que afectin a la generalitat o una part important del veïnat, com les que no. 
 

- CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
- QUOTES D’URBANITZACIÓ 
- QUOTES DE CONSERVACIÓ 
- MULTES I SANCIONS: 

 
o Sancions administratives 
o Multes coercitives 

 
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 

 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que 
resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions 
pròpies del procediment administratiu de constrenyiment. 

b) L’expedició de diligències d’embargament. 
c) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 

pagament. 
d) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de 

demora i costes. 
e) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 

l’exercici de les facultats delegades. 
g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts. 
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en 

període executiu dels ingressos de dret públic. 
 
APARTAT 4 
 
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents: 
 
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
- TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 

D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL 
- TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL CONSTITUÏT 

EN EL SÓL, SUBSÓL O VOL DE LES VIES PÚBLIQUES, A FAVOR D’EMPRESES 
EXPLOTADORES, TANT LES QUE AFECTIN A LA GENERALITAT O UNA PART 
IMPORTANT DEL VEÏNAT, COM LES QUE NO 
 

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions, 
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació 
tributària, pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització. 
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b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició 
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans 
municipals competents. 

c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats. 
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió 

d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es 
sol·licitin aquestes actuacions. 

e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària. 
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes 

dictats per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos. 
g)  La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que 

es derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin 
en els procediments sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència del 
procediment d’inspecció. 

h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels 
ingressos de dret públic. 

 
L'ALCALDE DE      EL PRESIDENT DE LA 
L'AJUNTAMENT DE      DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
L’ALDEA 
 
DAVANT MEU,      DAVANT MEU, 
LA SECRETARIA     LA SECRETÀRIA GENERAL 
 
No obstant el ple amb el superior criteri acordarà allò que consideri més oportú als 
interessos generals.” 
 
Intervencions. 
 
La Sra. Zapater exposa que la gestió dels tributs és complexa i el seu grup considera, que 
és bo recórrer a l’assistència de la Diputació de Tarragona donat els majors recursos que 
disposa per assegurar una correcta recaptació dels ingressos municipals. Indica que 
votaran a favor d’aquesta proposta. 
 
Votació.- 
 
S’aprova per UNANIMITAT  del tots els membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE MODIFICACIÓ DE L’ORDENA NÇA FISCAL NÚM. 8 
REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS AD MINISTRATIUS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL)  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
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L’Ordenança fiscal núm.8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, 
va ser aprovada per acord de Ple de data 1 de juny de 2005, i es va publicar en el BOP de 
Tarragona núm. 193 del dia 23 d’agost de 2005. 
 
En posterioritat dita ordenança fiscal va ser objecte de modificació mitjançant expedient 
incoat per Resolució de l’Alcaldia de data 1 de març de 2012, es va modificar l’art. 6 
referent a la quota tributària, on es llistava un quadre tarifari. Aquesta modificació va se 
aprovada pel Ple de la Corporació en data 9 de març de 2012, i en el BOP de Tarragona 
núm.106 de data 8 de maig de 2012 es va publicar l’anunci d’aprovació definitiva d’aquesta 
modificació, amb les tarifes que s’havien modificat. 
 
Posteriorment per Resolució de l’Alcaldia de data 25 de maig de 2012 es va incoar un 
expedient per modificar diverses ordenances fiscals de l’Ajuntament de l’Aldea, entre les 
quals hi figura l’ordenança fiscal núm.8. En aquesta darrera modificació aprovada pel Ple 
en sessió de data 8 de juny de 2012, va consistir en afegir al quadre tarifari de l’art. 6.1 de 
dita ordenança fins aleshores vigent, la tarifa corresponent a “ Informe emès pel servei de 
policia local de l’Aldea sol·licitat per qualsevol persona física o jurídica que no sigui cap cos 
de seguretat”, i per import de 50€. 
 
En el text vigent de l’ordenança, al seu art. 5 no es recull cap benefici fiscal, en particular 
no hi ha cap exempció. 
 
Atenent al previst al RDL 2/2004, de data 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus arts. 20 a 27, l’Ajuntament té potestat 
per definir el fet imposable i també per establir beneficis fiscals ( arts. 20 i 24.4 del 
TRLRHL).  
 
Examinat el text d’aquesta ordenança es considera pertinent modificar l’art.2 d’aquesta, on 
es regula el FET IMPOSABLE, amb la finalitat d’excloure del mateix l’emissió de tota 
aquella documentació administrativa que resulti necessària per efectuar tràmits davant els 
Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament o bé tràmits davant altres 
administracions que s’efectuïn amb l’assistència tècnica d’aquest servei, i que per 
indicacions d’aquest servei municipal el document interessat sigui necessari per efectuar 
tràmits davant aquestes altres administracions publiques ,donat que en aquests casos es 
tracta de disposar d’una documentació administrativa per accedir a prestacions 
econòmiques o de serveis  de caràcter social. 
 
Així mateix també es considera adient introduir una exempció  de tarifes en relació als 
informes emesos pel servei de vigilància municipal i drets d’examen, que es contemplen a 
l’art. 6.1 d’aquesta ordenança fiscal, i únicament respecte els subjectes passius que siguin 
persona física a la que es refereix aquesta documentació i que es trobin en situació legal 
d’atur, degudament inscrits al Servei d’Ocupació corresponent i no resultin beneficiaris de 
cap subsidi per desocupació. 
 
L’article 16.1 TRLRHL estableix  que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates 
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia  de data 1 de setembre de 2016 relativa a l’aprovació 
d’aquesta modificació. 
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Vist l’informe de secretaria-intervenció emès a l’efecte en data 2 de setembre de 2016. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent  
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de  l’Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora 
de la taxa per expedició de documents administratius, articles 2, 5 i 6.1 amb el següent 
redactat: 
 
“Article 2. Fet imposable 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb 
motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i 
d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals, a excepció de tota 
aquella documentació administrativa que resulti necessària per efectuar tràmits davant els 
Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament o bé tràmits davant altres 
administracions que s’efectuïn amb l’assistència tècnica d’aquest servei, i que per 
indicacions d’aquest servei municipal el document interessat sigui necessari per efectuar 
tràmits davant aquestes altres administracions públiques. 
 
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que 
no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat. 
 
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions 
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes 
tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius 
contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a 
la realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament 
especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa 
municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.” 
 
 “ Article 5. Beneficis fiscals 
 
Resten exempts d’aquesta taxa els informes emesos pel servei de vigilància municipal i 
drets d’examen, que es contemplen a l’art. 6.1 d’aquesta ordenança fiscal, i únicament 
respecte els subjectes passius que siguin persona física a la que es refereix aquesta 
documentació i que es trobin en situació legal d’atur, degudament inscrits al Servei 
d’Ocupació corresponent i no resultin beneficiaris de cap subsidi per desocupació. La 
concessió  d’aquesta exempció s’ha de sol·licitar expressament en el moment de presentar 
la sol·licitud d’emissió d’aquests documents, i caldrà presentar original i fotocòpia de la 
documentació acreditativa d’aquesta situació conjuntament amb la sol·licitud. 
 
La documentació presentada serà verificada pels serveis socials de l’Ajuntament. En cas 
de resultar insuficient es procedirà segons allò previst en la normativa general de 
recaptació tributària. 
 
No s’estableix cap altre benefici fiscal.” 
 
3.- Article 6. Quota Tributària. 
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En el seu apartat núm.1, apartat B) INFORMES, subap artat e), en l’actualitat té el 
redactat següent:  
 
“Informe emès pel servei de policia local de L’Aldea sol·licitat per qualsevol persona física o 
jurídica que no sigui cap cos de seguretat ............................ 50,00 €” 
 
 Es substitueix l’anterior redactat pel redactat se güent: 
 
“Informe emès pel servei de vigilància municipal  de L’Aldea sol·licitat per qualsevol 
persona física o jurídica que no sigui cap cos de seguretat ............................ 50,00 €” 
 
Segon.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional,  durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de 
la taxa per expedició de documents administratius, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer -    Un cop aprovada definitivament la modificació Ordenança Fiscal  núm. 8 
reguladora  de la taxa per expedició de documents administratius de l’Ajuntament de l’Aldea, 
aquesta  serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i entrarà en 
vigor l’endemà de l’esmentada publicació.” 
 
Intervencions 
 
No es suscita debat  
 
Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT  del tots els membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE MODIFICACIÓ DELS ESTATU TS DEL CONSORCI 
DE DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“L’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, en la seva 
sessió constitutiva de data 26 d’agost de 2008, va aprovar els estatus que regeixen aquesta 
entitat. Posteriorment, per acord de l’assemblea de data 23 de desembre de 2008 es va procedir 
a la modificació del document arran l’ampliació de l’àmbit territorial per incorporació de nous 
municipis i per tal d’atendre diversos requeriment del Departament d’Agricultura de la Generalitat 
de Catalunya. També l’Assemblea General d’aquest Consorci de data 19 d’abril de 2012 va 
aprovar una modificació al text inicial per adaptació a la realitat actual de funcionament. 
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En aquests moments es produeix la necessitat d’adaptar els estatuts a les disposicions  d’obligat 
compliment, durant tot el període de programació, a l’article 32 b) del Reglament (UE) núm. 
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, on diu que els GAL 
han d’estar formats per representants dels interessos socioeconòmics locals públics i privats, en 
els quals, ni les autoritats públiques, definides de conformitat amb les normes nacionals, ni cap 
altre grup d’interès concret representi més del 49% dels drets de vot en la presa de decisions.  
Aquesta Directiva es tradueix en la necessitat d’adaptar la composició de la Junta general i de 
l’Assemblea en el sentit que el nombre de membres consorciats de caire privat ha de ser 
superior als públics i la seva representativitat en la Junta Directiva ha de ser també superior. 
 
Per tot l’exposat, l’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià, en la sessió de data 17 de juny de 2016, ha acordat inicialment la modificació dels 
estatuts del Consorci. 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea és membre del Consorci, d’acord amb el que disposa l’article 
322 del Reglament d’Obres, activitats i serveis, cal ratificar la modificació aprovada 
 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció  dels següents ACORDS: 
 
Primer . Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià aprovada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en la sessió de data 17 de juny de 
2016 i que preveu: 
 
Article 8 Assemblea General   
 
Nou paràgraf: 
 
8.6 El sistema de vot al si de l’Assemblea General serà mitjançant el següent sistema de vot 
ponderat:  
 
- si assisteixen tots els membres cada assistent té un vot 
- si l’assistència és parcial es computarà el percentatge d’assistents de cada grup de membres 
(públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent relació percentual: 49 % als 
vots públics i 51 % als vots privats 
 
Article 9 Junta Executiva 
 
9.1 La Junta Executiva és l’òrgan de govern i d’administració del Consorci  i la seva actuació se 
sotmetrà a les directius de l’Assemblea General i estarà formada per un nombre de 17 entitats 
membres de l’Assemblea General.  
 
a) 8 entitats locals, que seran : 
 

• els Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià. 
• 6 entitats locals. La designació d’aquests membres es durà a terme mitjançant proposta 

de la presidència del Consorci, que ho elevarà a acord de l’Assemblea General, tenint en 
compte la representació i proporcionalitat política majoritària en el conjunt dels ens locals 
membres del Consorci 

 
b) 9 entitats privades, proposades per la presidència del Consorci, que ho elevarà a acord de 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  
  11 

l’Assemblea General, tenint en compte els següents paràmetres: 
 

. la representativitat a nivell territorial en l’àmbit del Consorci 

. la representativitat per sectors representats en el Consorci: primari, secundari, terciari, de 
serveis i social 

 
El nomenament dels membres de la Junta Executiva es notificarà als designats, mitjançant el 
seu representant designat,  per a la seva acceptació expressa.  
 
De totes les entitats nomenades, tant públiques com privades, es podrà designar titular i suplent 
a efectes de convocatòria i assistència a les sessions. 
 
El sistema de vot al si de la Junta executiva serà mitjançant el següent sistema de vot ponderat:  
 
- si assisteixen tots els membres cada assistent té un vot 
- si l’assistència és parcial es computarà el percentatge d’assistents de cada grup de membres 
(públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent relació percentual: 49 % als 
vots públics i 51 % als vots privats 
 
Segon . Traslladar aquest acord a la secretaria del Consorci per tal que procedeixi a la publicació 
reglamentària per a la seva efectivitat, la qual es delega de forma expressa. Si no es produeixen 
al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord i es 
procedirà a la publicació íntegra del nou text. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord als membres del Consorci i a la Direcció General d’Administració 
Local.” 
 
Intervencions 
 
No es suscitat a debat. 
 
Votació  
 
S’aprova per UNANIMITAT  del tots els membres assistents. 
 
5è.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT C ORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Atès que s’ha formulat el Compte General de l’exercici 2015, el qual ha estat dictaminat 
per la Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 9 d’agost de 2016. 
 
Atès que el Compte General ha estat exposat al públic durant el termini legalment establert 
sense que s’hagi presentat cap reclamació.   
 
Vist allò que disposen els articles 115 i 116 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril Reguladora de 
les Bases de Règim Local, 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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Es proposa al Ple que adopti el següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2015.   
 
Segon.-  Remetre còpia del Compte General a la Sindicatura de Comptes.” 
 
Intervencions 
 
La Sra. Zapater exposa que el seu grup no votarà a favor del Compte General de l’any 
2015, pels motius que ja va exposar en la sessió de la Comissió Especial de Comptes 
celebrada el passat dia 9 d’agost i que tot seguit indica: 
 
- El Compte General presenta un volum de drets recaptats nets procedents d’exercicis 

anteriors, i que degut a la seva antiguitat, molts estan prescrits, i això afecta a una 
magnitud tant important com és el romanent de tresoreria, que és la base per fer 
després ampliacions pressupostàries. La Sra. Zapater diu que per part del govern 
municipal se’ls pot dir que alhora d’efectuar aquest còmput compleixen amb els criteris 
de la sindicatura de comptes i de la legislació sobre hisendes locals, però el seu grup 
pensa que amb això no n’hi ha prou, que s’hauria de fer una tasca per veure aquells 
drets que en realitat són incobrables. 

- Hi ha una sèrie de cobraments procedents de l’any 2012 que encara no tenen partida 
pressupostària, com són l’ingrés dels 30.000 € de la Diputació de Tarragona per fer 
front a la fallida de la Cooperativa, i els donatius de persones i empreses que es van 
recaptar solidàriament en actes per ajudar als afectats per aquesta fallida de la sessió 
de crèdit de la Cooperativa. 

- Dintre del punt 16 de la memòria del Compte General, referit a les contingències i 
provisions, no s’ha contemplat la possibilitat que l’Ajuntament hagi de fer front a la 
devolució parcial de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la llicència 
d’obres concedida a la mercantil ASECAT. 

- Durant l’any 2015 s’ha detectat que hi ha un proveïdor de serveis que ha facturat a 
l’Ajuntament un volum total de 276.107,78 euros. En aquest punt, manifesta que el seu 
grup té seriosos dubtes que s’estigui complint la normativa de contractes sobre el 
sector públic i que atenent al volum de despesa d’aquests serveis s’haurien de fer els 
corresponents procediments negociats, amb o sense publicitat. 
Conclou la seva intervenció indicant que pels motius exposats, el seu grup s’abstindrà 
en questa votació i esperen que en el Compte del 2016 aquestes incidències quedin 
regularitzades. 
 

L’Alcalde respon que hi ha la voluntat de millorar com es fan les coses i indica que 
respecte la quantificació dels drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors, ja es fa 
provisió d’insolvències d’acord amb els criteris normatius vigents. 

 
Respecte els 30.000 euros als que s’ha referit la Sra. Zapater pel tema de la Cooperativa, 
l’Alcalde informa que en el moment que va esclatar la crisi d’aquesta entitat, la Diputació de 
Tarragona va posar a disposició de l’Ajuntament de L’Aldea 30.000 euros retornables, per 
a poder ajudar als afectats que en aquell moment es trobaven en una situació urgent de 
necessitat, i indica que hi ha una obligació de l’Ajuntament de retornar part de l’import que 
es va gastar d’aquests 30.000 euros, un cop els afectats hagin recuperat els seus dipòsits. 
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Respecte al punt 16. de la memòria del Compte General, l’Alcalde comunica que des del 
servei extern  d’assessorament comptable, que disposa l’Ajuntament no s’ha donat cap 
indicació en el sentit de fer constar la possibilitat de retornar a l’empresa ASECAT la 
liquidació parcial de l’ICIO. L’Alcalde indica que s’ha de tenir en compte que la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya va informar favorablement la no 
devolució parcial de l’ICIO a ASECAT  i aprofita per indicar que el primer recurs contenciós 
que ASECAT va interposar contra l’Ajuntament de L’Aldea per no fer efectiu el pagament 
reclamat, s’ha guanyat judicialment en primera instància .  
 
Afegeix que en el cas que el desenvolupament dels esdeveniments obligui a l’Ajuntament a 
pagar, es faran les modificacions oportunes en el pressupost municipal. 
 
Respecte el darrer motiu d’abstenció formulat per la Sra. Zapater, l’Alcalde manifesta que 
es tracta de serveis diversos i que hi ha una ferma voluntat de l’equip de govern de 
regularitzar d’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic els diferents proveïdors de 
serveis de l’Ajuntament, tal i com s’està fent. 
 
Votació 
 
APROVAT  per VUIT vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó Moreso, 
Miriam Ferrando i Blesas, Yolanda Tomàs i Ferré, Albert Curto i Zapater, Natividad Bernal i 
Bermudez, Albert Borràs i Tafalla, Montserrat Mola i Arques ; i TRES abstencions dels/les 
Srs./es. Elisabet Zapater Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa Puente i Batlle. 
 
6è.- MOCIÓ PER A L’ALLIBERAMENT IMMEDIAT DELS PEATG ES DE L’AUTOVIA AP-
7 ENTRE PEÑÍSCOLA I L’HOSPITALET DE L’INFANT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“La carretera N-340 que porta tot el trànsit viàri del corredor mediterrani és la principal 
ar`teria de comunicació de les comarques litorals de les Terres de l’Ebre, en concret de les 
comarques del Baix Ebre i Montsià. Aquesta carretera és la que registra una major 
sinistralitat de Catalunya i una gran part dels seus accidents mortals s’han concentrat entre 
els municipis de L’Aldea i L’Ametlla de Mar. Cal recordar que el tram de la N-340 a les 
Terres de l’Ebre té una instensitat diària de trànsit, segons dades del 2013, de 15.600 
vehicles, dels quals 5.000 són vehicles pesants. L’única via ràpida altenativa que existeix 
actualment a aquesta és de pagament, l’autopista AP-7. 
 
Des de fa molt de temps que les institucions i moviments socials a les Terres de l’Ebre 
demanen al Ministeri de Foment solucions efectives, globals i immediates als problemes i 
la sinistralitat de la N-340. La solució més reivindicada per reduir la sinistralitat i la gran 
densitat del trànsit és l’alliberament immediat dels peatges del tram ebrenc de l’AP-7; entre 
Penyíscola i l’Hospitalet de l’Infant. Una solució que la ministra de Foment, Ana Pastor, ha 
anunciat que es farà efectiva a finals de 2019, quan acabi la concessió de l’autopista AP-7. 
 
El Ministeri de Foment però, sense el concens del territori, ha imposat diferents actuacions 
específiques pel tram de la N-340 entre l’Hospitalet de l’Infant i les Cases d’Alcanar, com 
ara: la construcció d’onze rotondes al mig de la carretera, dues de les quals ja s’han 
acabat, la limitació de la velocitat a un màxim de 80 km/h, l’eliminació dels girs a l’esquerra 
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i la fixació d’una doble línia contínua de 36 quilòmetres (entre l’Almadrava i L’Aldea) que 
pot ampliar-se fins als 60 quilòmetres ( Les Cases d’Alcanar). 
 
Aquestes mesures han estat rebutjades per les institucions i els moviments socials de les 
Terres de l’Ebre perquè no donen una resposta pràctica i efectiva als problemes de la N-
340, sinó que encara agreugen més els problemes de mobilitat i perillositat. Unes 
actuacions ineficases que alenteixen i dificulten encara més el trànsit, sobretot el de 
vehicles pesants, i que transformen el corredor mediterrani viari al seu pas per les Terres 
de l’Ebre, una via de primara categoria, en una via secundària comarcal, perillosa i lenta. 
Serveixi com a exemple les dificultats d’accès als camins rurals i laterals queconnecten 
amb la N-340 I el col·lapse circulatori que provocaran aquestes mesures sobretot en 
període estival, amb l’augment de la densitat del trànsit. 
 
Davant la necessitat urgent de donar una resposta immediata, efectiva i pràctica que 
redueixi la sinistralitat de la N-340 al seu pas per les Terres de l’Ebre, oferint la màxima 
seguretat als conductors i una mobilitat fluida com correpon a una carretera de primera 
categoria, els grups municipals d’ERC i CIU proposen al ple l’adopació dels següents: 
 
ACORDS 
 
1r.- Instar al Ministeri de Foment que de manera immediata ofereixi la gratuïtat dels 
peatges per tots aquells vehicles que tinguin entrada i/o sortida durant el mateix trajecte 
per qualsevol dels peatges ubicats entre Penyíscola i l’Hospitalet de l’Infant. 
 
2n.- Traslladar quest acord a tots els grups del Parlament de Catalunya, del Congrés dels 
Diputats i Senat, i a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.” 
 
Intervencions 
 
La Sra. Zapater manifesta que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta, indicant que 
ens trobem en una situació insostenible de perillositat i que espera se solucioni ràpidament. 
L’Alcalde s’afegeix al que ha dit la Sra. Zapater i indica que a més és una situació d’agravi 
corporatiu respecte la població del nostre territori. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  del tots els membres assistents. 
 
7è.- ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL REFERENT  AL CENTRE 
RECREATIU TURÍSTIC (CRT) DE VILA-SECA I DE SALOU. 
 
Es dóna compte de la següent adhesió: 
 
“Centre Recreatiu Turístic  ( CRT) – de Vila Seca i de Salou: el Pla Director Urbanístic 
(PDU) esdevé un pas important per a les comarques del Camp de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre. 
 
Els alcaldes, alcaldesses, presidents i presidentes comarcals sotasignats valorem 
positivament l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic (PDU) de l’àmbit del CRT de Vila-
Seca i de Salou feta el dijous 30 de juny. És el tret de sortida d’un gran projecte necessari 
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per a les nostres comarques, pel que suposa de diversificació de l’oferta turística, de 
dinamització de la nostra economia i, molt principalment, de creació de milers de llocs de 
treball. 
 
Darrere d’aquesta proposta hi ha molt d’esforç, temps i treball de molta gent. Per això fem 
una valoració positiva del punt a què s’ha arribat: tot va bé si acaba bé. I hem de seguir 
treballant, ja que encara queda molt camí per córrer. 
 
El camí és aquest: diàleg i acords per assolir reptes importants per a les nostres 
comarques, que solucionin problemes de les persones. 
 
Creiem en la nostra regió i en la nostra gent. Per això estem segurs que tenim també 
possibilitats de plantejar –nos noves fites, que podem assolir amb la col·laboració de les 
forces econòmiques i socials, les admiracions i la ciutadania en general. Fem des d’aquí 
una crida a aquest treball en comí. Em un moment tan difícil pel context internacional que 
estem vivint. 
 
Tampoc no volem oblidar la repercussió econòmica que suposarà el fons social derivat 
d’aquesta inversió, tal com consta a les bases publicades el 10 de setembre de 2015. Una 
part del projecte està destinada a la cobertura de necessitats socials. Les persones 
especialment vulnerables, que son les mes afectades per la crisi, també han de rebre una 
millora substancial, a traves de les entitats que les atenen. En aquest sentit, ens 
comprometem a fer propostes que beneficiïn tantes persones i famílies com sigui possible. 
 
Així mateix, el respecte pel medi ambient i les millores tècniques en la construcció del 
complex, relatives a l’estalvi i l’eficiència i a l’ús d’energies renovables, han de ser una altra 
de les condicions que volem que es tingui en compte. 
 
Com a alcaldes, alcaldesses, presidents i presidentes, ens comprometem a exercir totes 
les possibilitats que tenim de desenvolupament sostenible a les nostres comarques pe 
assolir una vida més digna per a tothom. 
 
Tarragona, 27 de juliol de 2016” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde realitza una breu expilació del contingut d’aquesta declaració, en el sentit que la 
realitat d’aquest Centre Recreatiu pot ser un revulsiu per l’economia local, important per al 
desenvolupament de les Terres de l’Ebre. La Sra. Zapater s’afegeix a les paraules de 
l’Alcalde i anuncia que el seu grup votarà a favor d’aquesta adhesió. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  del tots els membres assistents. 
 
8è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE L’ICIO. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
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“El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL)  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
 
L’Ajuntament de l’Aldea en sessió  de data  30 de setembre de 2015 va aprovar 
provisionalment una nova de Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora  de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres, la qual va quedar aprovada definitivament  en no 
presentar-se al·legacions durant el període d’informació pública. El text íntegre d’aquesta 
ordenança fiscal es va publicar en el BOP de Tarragona  de data 3 de desembre de 2015. 
 
Amb aquesta aprovació es va  modificar el tipus de gravamen de l’impost, passant d’un tipus 
del 4% a un tipus del 3,8%. 
 
La modificació que es proposa afecta únicament a l’art. 8 de l’OF núm. 6, i consisteix en 
substituir el redactat vigent actualment, pel següent: “El tipus de gravamen serà del 3,6%” 
  
L’article 16.1 TRLRHL estableix  que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates 
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia  de data 1 de setembre de 2016 relativa a l’aprovació 
d’aquesta modificació. 
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció emès a l’efecte en data 2 de setembre de 2016. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent  
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora  
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’Ajuntament de l’Aldea, i que 
consisteix únicament en substituir l’actual redactat de l’art.8, pel següent: : “El tipus de 
gravamen serà del 3,6%” 
 
Segon.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional,  durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer -   Un cop aprovada definitivament la modificació Ordenança Fiscal  núm. 6 
reguladora  de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’Ajuntament de l’Aldea, 
aquesta  serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i entrarà en 
vigor l’endemà de l’esmentada publicació.” 
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Intervencions 
 
La Sra. Zapater manifesta que tot i presentar-se una rebaixa del tipus impositiu d’aquest 
impost, seguim sent el poble que té el tipus més alt, si es compara amb l’Ampolla, 
Deltebre, Camarles i Tortosa, i demana a l’equip de govern que en aquest sentit siguin més 
ambiciosos, i deixen d’ocupar el primer lloc en el rànquing de pobles que tenen un tipus 
més alt, i considera que una rebaixa més significativa d’aquest impost és un mitjà de 
contribuir a la recuperació econòmica del sector de la construcció. La Sra. Zapater conclou 
la seva intervenció indicant que no obstant les seves consideracions, com aquesta és una 
iniciativa que va pel bon camí, el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta. 
 
L’Alcalde agraeix el suport del grup de CIU i manifesta que s’ha de tenir en compte que hi 
ha diferents mesures aprovades per afavorir la recuperació econòmica d’empreses de la 
construcció, en particular es refereix a les bonificacions que hi ha previstes a l’ordenança 
de l’ICIO, indicant que n’ hi ha que tenen en compte la creació de llocs de treball, altres es 
refereixen a la rehabilitació de masies, també les ajudes que dóna l’Ajuntament per la 
rehabilitació de façanes entre altres. L’Alcalde indica que és una modificació humil però 
també prudent amb les liquidacions obtingudes  d’aquest impost  en anys anteriors. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  del tots els membres assistents. 
 
PART DE CONTROL 
 
9è.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA  DE GOVERN 
LOCAL EN L’EXERCICI DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL P LE. 
 
Es dóna compte dels següents acords adoptats per la Junta de Govern Local, en l’exercici 
de competències delegades pel Ple: 
 
- En  sessió ordinària celebrada en data trenta de ju ny de dos mil setze va acordar: 
 
“5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE LES DUES F ESTES LOCALS PER A 
L’ANY 2017. 
En data 22 de juny passat va tenir entrada a l’Ajuntament un escrit del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies ( R.E 1367) en el qual demana a l’Ajuntament que procedeixi a proposar els 
dos dies de festes locals per a l’any 2017, de conformitat amb el previst a l’art. 37.2 de l’Estatut dels 
Treballadors. 
 
Atès el previst a l’art.46 de RD 2001/1983, de 28 de juliol, l’adopció d’aquest acord és competència 
del Ple municipal, no obstant en el cas de l’Ajuntament de l’Aldea l’adopció d’aquest acord es va 
delegar en favor de la Junta de Govern Local mitjançant acord de delegacions adoptat en sessió de 
data 17 de juliol de 2015. 
 
Atès l’exposat es proposa l’adopció de l’ACORD  següent: 
1.- Proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya els 
següents dies de l’any 2017 com a festes locals del municipi de l’Aldea: 
- 5 de juny 
- 21 d’abril 
2.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament  de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
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3.- Donar compte d’acord al Ple de la corporació en la propera sessió que celebri. 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.” 
I perquè hi consti, expedeixo la present d’ordre amb el vist i plau de l’Alcalde-President a l’Aldea, sis 
de juliol de dos mil setze. 
 
Vistiplau, 
L’Alcalde-President      La secretària interventora 
Daniel Andreu i Falcó            Maria Rosa Pons i Ferré”” 
 
 
-  En sessió ordinària celebrada en data vint-i-vuit de juliol de dos mil setze es va 

acordar: 
 

“7è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADJUDICACIÓ DEL PROC EDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT DEL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 26 de maig de 2016  la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules 
administratives i  prescripcions tècniques particulars per a l’adjudicació d’un contracte de 
subministrament, en la modalitat de rènting, d’un vehicle que ha d’adscriure’s al servei municipal de 
vigilància, per procediment negociat sense publicitat. 
 
Aquest contracte s’adjudica per procediment negociat sense publicitat en base al previst als arts.  
173. f) 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. 
 
En data 14 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local va adoptar un acord sobre classificació de les 
ofertes presentades per a la contractació del subministrament esmentat, i es va aprovar el següent: 
 
1.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local  en la seva sessió núm. 26 de data 30 de juny de 2016, de conformitat amb l’ordre 
decreixent següent: 
 
DAVIMA 
 
- Preu ofertat del renting sense IVA: 42. 960 EUROS. PUNTUACIÓ: 11,30 
- Vehicle de reposició: sí s’ofereix. PUNTUACIÓ: 10. 
- Millora relativa al preu Km.no esgotats: Sí s’ofereix, l’import ofertat és 0.030 per Km. no 
esgotat. Puntuació: 5 
- Millora del preu Km. en cas d’excés: Sí s’ofereix, l’import oferta és de 0,060. Puntuació: 5 
punts 
- TOTAL: 31,30 
 
ALTRES MILLORES: oferta un vehicle gratuïtament durant 10 dies puntuals, oferta un ús gratuït. 
Pot ser qualsevol vehicle de la seva flota 
 
BANSACAR AUTORENTING 
 
- Preu ofertat del renting sense IVA: 40.123,20 EUROS. PUNTUACIÓ: 17,16 
- Vehicle de reposició: si s’ofereix. PUNTUACIÓ: 10. 
- Millora relativa al preu Km.no esgotats: NO s’ofereix. Puntuació: 0 
- Millora del preu Km. en cas d’excés: NO s’ofereix. Puntuació: 0 punts 
- TOTAL: 27,16 
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2.- Notificar i requerir a l’empresa DAVIMA MOTORS S.L, 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 prevista a la clàusula  XI del PCAPPT. 
 
3.- Realitzats els tràmits anteriors, que Secretaria emeti Informe-Proposta i es comuniqui a aquest  
òrgan per resoldre al respecte. 
 
Atès que s’ha ha presentat  a l’Ajuntament la documentació requerida, segons es desprèn de 
l’informe de secretaria de data 27 de juliol de 2016. 
 
Per tot l’exposat procedeix ara que l’òrgan de contractació adopti un acord sobre l’adjudicació del 
referit contracte de subministrament, d’acord amb les previsions contingudes en el RDL3/2011, 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 l’acord de Ple 
sobre delegacions a aquest òrgan adoptat en data 17 de juliol de 2015. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent, 
 
1.- Adjudicar  a DAVIMA MOTORS S.L el contracte de subministrament d’un vehicle que s’ha 
d’adscriure al servei municipal de vigilància  a l’Ajuntament de l’Aldea, en la modalitat de renting i pel 
preu 42.960 euros, IVA exclòs, més el 21% d’IVA, resultant un import total 51.981,60 euros. 
 
2.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 132/20404 del pressupost municipal. 
 
3.-  Donar trasllat d’aquest acord al serveis econòmics de l’Ajuntament. 
 
4.-  Notificar a l’adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura del contracte, 
la qual ha de tenir lloc dintre dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest 
acord. Així com també donar trasllat d’aquest acord a les empreses següents: BANSACAR 
AUTORENTING i Caixabank Equipment Finance SAU. 
 
5.-  Publicar l’adjudicació i formalització del contracte  en el Perfil de contractant. 
 
6.-  Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic.” 
 
I perquè hi consti, expedeixo la present d’ordre amb el vist i plau de l’Alcalde- President a l’Aldea, 
dos d’agost de dos mil setze. 
 
Vistiplau, 
L’Alcalde President     El Secretari Accidental 
Daniel Andreu i Falcó        Joan Rallo Ventura” 
 
10è.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. (DES  DEL 164/16 FINS 
254/16). 
 
L’Alcalde indica als assistents que hem tingut a la seva disposició els decrets de l’Alcaldia 
que van des del núm. 164/16 fins al 254/16. 
 
No es formula cap pregunta. 
 
11è.- PROPOSICIONS URGENTS 
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No es formula cap proposició urgent. 
 
12è.- INFORMES DE L’ALCALDIA 
 
L’Alcalde indica que en aquesta sessió, per diverses circumstàncies, no té res a dir 
respecte aquest punt. 

 
13è.- PRECS I PREGUNTES 
 
L’Alcalde pregunta als regidors si tenen preguntes i precs per formular. No es formulen 
precs i preguntes per part dels membres assistents. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a l’hora assenyalada 
a l’encapçalament. I per a constància del què s’ha tractat i dels acords presos, estenc 
aquesta acta que consta de 20 pàgines la qual, una vegada passada al plec de fulls de les 
actes del Ple, signaran el Sr. Alcalde i la  Secretària en compliment del disposat al RD 
2586/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament de les entitats locals i la certifico amb la meva signatura.  
 
 
 


