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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 12/18 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 2 DE JUNY 
2018. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA: 1a 
DATA: 2 de juny de 2018 
  
A L’Aldea, quan són les 08:15 hores, del dia 2 de juny de 2018, 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 
Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó  
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
No assisteix 
Sr. Albert Borràs i Tafalla 
 
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: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 17 DE MAIG DE 
2018. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de 
maig de 2018 que els hi van ser degudament lliurades. Al no fer-se cap observació, 
queden aprovades per unanimitat els esborranys de referència.  

 
2. PROPOSTES 
 
2.1.- Urbanisme 
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DEVOLUCIÓ D’UNA FIANÇA DE RESIDUS. 
EXP. 2010/116. EXP. DEVOLUCIÓ: 2018/551. INTERESSADA: I.B.A 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
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“Atès que I.B.A ha sol·licitat la devolució de la fiança de residus de la llicència d’obres 
núm. 2010/116 de les obres majors per a canviar l’ús de local a habitatge unifamiliar 
entre mitgeres, al C/Sant XXXXX, XX de l’Aldea. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals de data 23/05/2018 i 
secretaria intervenció de data 30/05/2018.  
 
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 a I.B.A, la fiança dipositada de la llicència d’obres núm. 2010/116, 
per un import total de 193,76€. 
 
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. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES 
MENORS. EXP. 2018/446. INTERESSAT: NEDGIA CATALUNYA SA. 
 
És dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 13 d'abril de 2018 amb 
Registre general d'Entrada 2018/1340: 
 

EXP NOM I 
COGNOM 

SITUACIÓ TIPUS 
OBRA 

TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

2018/446    NEDGIA 
CATALUNYA, 
S.A. 

Canal Marge 
Esquerre i 
Urbanització 
la Palma 

Cata per 
substituir 
electrode 

18,52€ 0,00€ 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels 
serveis tècnics municipals. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 
22/05/2018, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 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 el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
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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 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA, S.A. la llicència necessària per a 
efectuar les obres de cata per substituir electrode de referència entre el Canal del 
Marge Esquerre i la Urbanització La Palma de l’Aldea, amb estricta subjecció a les 
condicions que figuren a l’expedient. 
 
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la documentació aportada i informada 
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, la normativa de planejament 
d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis tècnics, si 
s’escau. 
 
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense 
necessitat de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre 
que la llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del 
projecte autoritzat i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb 
l’article 76 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial 
del projecte quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del 
RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el 
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. 
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser 
sol·licitades expressament, l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, 
prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la 
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa 
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit 
per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un 
import total de 18,52€ amb el següent desglossament: 
 

 

CONCEPTE 

BASE 

IMPOSABLE I 

TIPUS % 

APLICABLE 

 

IMPORTS 
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ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 

núm. 8) 

 

70,00 x 3,60 % 

 

2,52 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 

de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 

 

70,00 x 1,20 % 

 

0,84 € (*) 

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5) 

  

16,00 € 

TOTAL  18,52 € 

 
SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions:  
 

• 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. 

• S’haurà de designar tècnic coordinador de seguretat i salut en fase 
d´execució de l’ obra. 

• Les connexions s’hauran de realitzar en vorera, i no es malmetrà el 
paviment de la calçada. 

• Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de localitzar als serveis 
instal·lats i coordinar els treballs amb les respectives companyies 
afectades. És responsabilitat del promotor garantir la integritat dels 
mateixos. 

• S’haurà de garantir una separació mínima de 20 cm als serveis existents. 
En cas que no es pugui garantir s’executaran les proteccions que preveu la 
legislació vigent. 

• El contractista posarà en coneixement de l’Ajuntament i les companyies 
dels serveis afectats el dia de l’ inici de les obres i el dia de la seva 
finalització per tal que es pugui inspeccionar l’afecció a les instal·lacions. 

 
SETÈ.- 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. 
 
2.1.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
MENOR D’OBRES PER  L’ARRANJAMENT D’UNA PART DEL PAVIMENT DE LA 
PLAÇA DE L’AJUNTAMENT,  PREVIST A LA MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA 
APROVADA EN DATA 20/04/2018. EXP. NÚM. 2018/454. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“La Junta de Govern Local en sessió de data 20 d’abril de 2018 va aprovar la memòria 
tècnica valorada per a l’arranjament del paviment d’ una part de la plaça de 
l’Ajuntament de l’Aldea, quin pressupost d’execució es contempla en 20.683,69 € (IVA 
exclòs). 
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Per part de l’Ajuntament s’ha sol·licitat pressupost a diferents empreses, resultant que 
han presentat oferta les empreses següents: 
 

- CONTRUCCIONES 3G S.A, mitjançant RE 2018/1740, de data 11/05/2018 i 
per un import de 18.028,65  euros, sense IVA. 

- COVAN OBRES I SERVEIS, S.L mitjançant RE 2018/1746, de data 11/05/2018 
i per un import de 15.677,63 euros, sense IVA. 

 
En data 1 de juny de 2018 el tècnic municipal ha emès informe en relació als 
pressupostos indicats, i ha informat que l’oferta més avantatjosa per a l’Ajuntament és 
la presentada per l’empresa COVAN OBRES I SERVEIS, S.L. 
 
En data 1 de juny de 2018 s’ha emès un informe de secretaria-intervenció en el qual 
es fa constar que l’empresa COVAN OBRES I SERVEIS, S.L, no resulta afectada per 
les limitacions de l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, en el sentit que amb càrrec al pressupost municipal de 2018 l’empresa 
esmentada no ha estat adjudicaria de contractes menors que, aïlladament o 
conjuntament, incorporant el contracte projectat, superin els 40.000 €. 
 
Atès que per l’import d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un contracte 
menor d’obres, de conformitat amb el previst en els arts. 13 i118  de la Llei  9/2017, de 
9 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Atès l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 1532/61001 
per atendre les obligacions econòmiques derivades de la contractació projectada. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local, en base a les 
delegacions conferides per l’Alcaldia en el Decret 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar a l’empresa COVAN OBRES I SERVEIS, S.L,  el contracte menor d’obres 
consistents en l’arranjament del paviment d’una part de la plaça de l’Ajuntament de 
l’Aldea, segons la memòria tècnica valorada aprovada per la Junta de Govern Local en 
data 20 d’abril de 2018 i, per un import de 15.677,63 €. (IVA exclòs), resultant un 
import total de 18.969,93 €. 
 
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 1532/61001. 
 
3.- Indicar a l’empresa adjudicatària que amb caràcter previ a l’inici de les obres haurà 
de presentar el corresponent pla de seguretat i salut en les obres. 
 
4.- Assignar al tècnic municipal Jordi Gas Forés la direcció d’execució d’aquestes 
obres, i notificar-li aquest acord. 
 
5.- Notificar aquest acord a l’empresa COVAN OBRES I SERVEIS, S.L, així com a la 
resta d’empreses que han presentat oferta i traslladar-lo als serveis tècnics municipals 
així com al servei d’intervenció de l’Ajuntament.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.1.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
MENOR D’OBRES PER  L’ARRANJAMENT DELS CAMINS MUNICIPALS  
CONTEMPLATS A LA MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA APROVADA EN DATA 
20/04/2018. EXP. NÚM. 2018/455. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació:  
“La Junta de Govern Local en sessió de data 20 d’abril de 2018 va aprovar la memòria 
tècnica valorada per a l’arranjament de varis camins del municipi de L’Aldea, quin 
pressupost d’execució es contempla en 32.779,19 € (IVA exclòs). 
 
Per part de l’Ajuntament s’ha sol·licitat pressupost a diferents empreses, resultant que 
han presentat oferta les empreses següents: 
 

- REGIMOVI, mitjançant RE 2018/1876, de data 18/05/2018 i per un import de  
27.500 euros, sense IVA. 

- CONTRUCCIONES 3G S.A, mitjançant RE 2018/1889, de data 22/05/2018 i 
per un import de 21.066,57 euros, sense IVA. 

- COSINFO S.L, mitjançant RE 2018/1925, de data 24/05/2018 i per un import de 
21.396 euros, sense IVA. 

 
En data 1 de juny de 2018 el tècnic municipal ha emès informe en relació als 
pressupostos indicats, i ha informat que l’oferta més avantatjosa per a l’Ajuntament és 
la presentada per l’empresa CONTRUCCIONES 3G S.A. 
 
En data 1 de juny de 2018 s’ha emès un informe de secretaria-intervenció en el qual 
es fa constar que l’empresa CONSTRUCCIONES 3G S.A, no resulta afectada per les 
limitacions de l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, en el sentit que amb càrrec al pressupost municipal de 2018 l’empresa 
esmentada no ha estat adjudicaria de contractes menors que, aïlladament o 
conjuntament incorporant el contracte projectat superin els 40.000 €. 
 
Atès que per l’import d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un contracte 
menor d’obres, de conformitat amb el previst en els arts. 13 i118  de la Llei  9/2017, de 
9 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Atès l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 459/61901 per 
atendre les obligacions econòmiques derivades de la contractació projectada. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local, en base a les 
delegacions conferides per l’Alcaldia en el Decret 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONES 3G S.A,  el contracte menor d’obres 
consistents en l’arranjament dels camí Lligallo de les Veles i el camí de Vaquer 1 de 
l’Aldea, segons la memòria tècnica valorada aprovada per la Junta de Govern Local en 
data 20 d’abril de 2018 i, per un import de 21.066,57 €. (iva exclòs), resultant un import 
total de 25.490,55 €. 
 
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 459/61901. 
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3.- Indicar a l’empresa adjudicatària que amb caràcter previ a l’inici de les obres haurà 
de presentar el corresponent pla de seguretat i salut en les obres. 
 
4.- Assignar al tècnic municipal Jordi Gas Forés la direcció d’execució d’aquestes 
obres, i notificar-li aquest acord. 
 
5.- Notificar aquest acord a l’empresa CONSTRUCCIONES 3G S.A,  així com a la 
resta d’empreses que han presentat oferta i traslladar-lo als serveis tècnics municipals 
així com al servei d’intervenció de l’Ajuntament.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D’UNA RESERVA 
D’ESTACIONAMENT PAR A MINUSVÀLID. (C/ SANT XXXXX XX). EXP. 2018/569. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
“Vista la petició presentada en data 11 de maig de 2018, RE 2018/1738, per part del 
Sr. V.C.G amb DNI. XXXXXXXX-F, en la que sol·licita la senyalització al carrer Sant 
Cebrià núm. 3 d’una plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones 
minusvàlides. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’interessat disposa de la targeta d’aparcament individual 
per a persones amb discapacitat.  
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de data 24 de maig de 2018. 
 
Atès allò previst a l’art. 7 del RDL 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial, pel que fa 
a les competències municipals en matèria d’ordenació i control del trànsit en les vies 
urbanes de la seva titularitat.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Accedir a la petició presentada en data 11 de maig de 2018 RE 2018/1738 per part 
del Sr. V.C.G en la que sol·licita la senyalització al carrer Sant XXXXXX núm. XX d’una 
plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones minusvàlides. 
 
2.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància als efectes oportuns. 
 
3.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS 
FORMALITZAT EN DATA 27/05/2016. EXP. 2018/576. 
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Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:  
 
“En data 23 de maig de 2018 el Sr. Cristian Ionut Bara Bara mitjançant RE 2018/1920, 
sol·licita la devolució de la garantia definitiva per import de 4.336,50 euros, que va 
depositar a l’Ajuntament de l’Aldea com a garantia del compliment de les obligacions 
derivades del contracte de serveis de neteja d’edificis municipals, que es va formalitzar 
en data 27/05/2016 amb l’empresa Cristian Ionut Bara Bara. 
 
Aquest contracte ha finalitzat a data actual. 
 
En el PCAP d’aquesta contractació, aprovades per acord de la Junta de Govern de 
data  28 de gener de 2016, no s’estableix un període de garantia posterior a la 
finalització dels serveis objecte del contracte. 
 
Segons informe del Regidor d’Obres i Serveis de data 31 de maig de 2018 el contracte 
indicat anteriorment s’ha complert de forma satisfactòria, i per això des d’aquesta 
regidoria s’informa en sentit favorable la devolució de la garantia sol·licitada. 
 
En data 31 de maig de 2018 s’ha emès informe favorable per part de secretaria-
intervenció en relació a la devolució de la garantia definitiva sol·licitada. 
 
La normativa aplicable en aquest cas ve recollida en els arts. 95 i 102 del RDL 3/2011, 
de 14 novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, segons resulta de la Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent, 
 

1. Aprovar la devolució de la garantia definitiva d’import 4.336,50 euros dipositada 
en data 31 de maig de 2018 per part de l’empresa CRISTIAN IONOUT BARA 
BARA, la qual en l’actualitat ha passat a denominar-se EVOBAC INTEGRAL 
SERVICES SLU, amb la finalitat de garantir el compliment de les obligacions 
derivades del contracte de serveis formalitzat entre l’Ajuntament de l’Aldea i 
Cristian Ionut Bara Bara en data 27 de maig de 2016. 
 

2. Realitzar aquesta devolució en el número de compte comunicat per l’interessat 
en la seva instància de data 23 de maig de 2018 i RE. 2018/1920. 

 
3. Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció i notificar-lo a 

l’empresa interessada.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 

 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
MENOR D’ACTUACIÓ MUSICAL. EXP. 2018/568. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
“Atès el pressupost presentat en data 29 de maig de 2018, reg. d’entrada 2018/1982 
per part de l’Associació Musical Sol del Delta de Deltebre per a la realització d’una 
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actuació musical la nit del 23 de Juny de 2018, el qual ascendeix a un import de 5.000 
€, IVA exclòs. 
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat 
amb l’Associació Musical Sol del Delta de Deltebre contractacions menors amb càrrec 
al pressupost 2018, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació 
projectada ascendeixin a 15.000 €. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor, segons es desprèn de l’art. 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en la realització d’una actuació 
musical la nit del 23 de Juny de 2018, per un import  5.000,00 €, IVA exclòs, més 
1.050,00 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’Associació Musical Sol del Delta de 
Deltebre, segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. 
d’entrada núm. 2018/1982. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 6.050,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació del pressupost municipal 338/22608. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR 
PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC A LA 
PLAÇA POMPILIO. EXP. 2018/436. 
 
És dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació:  
 
“L’Ajuntament de l’Aldea està portant a terme un seguit d’actuacions a l’anomenada 
“Plaça Pompilio” per a convertir aquest indret en un espai públic obert a l’ús general de 
tothom i a la pràctica de l’esport, en aquest sentit la Junta de Govern Local en la 
sessió de data 24/02/2018 va adjudicar a l’empresa PRODIUR SPORTS S.L el 
contracte consistent en la instal·lació d’una pista multiesportiva a la Plaça Pompilio de 
l’Aldea. 
 
Per a fer possible l’ús general d’aquest espai és necessari contractar el 
subministrament i instal·lació de l’enllumenat d’aquest. Per aquest motiu des de la 
Regidoria d’Obres i Serveis es va sol·licitar pressupostos a diverses empreses, els 
quals han estat examinats pel tècnic municipal, el qual mitjançant  informe de data 
29/05/2018 ha informat en sentit favorable l’adjudicació a l’empresa GEOTERMIA 
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CAMPREDÓ S.L, en relació al pressupost presentat per aquesta empresa en data 
15/05/2018 amb RE 2018/1824 i per import de 8.461,88€, més 21% d’IVA.  
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea amb càrrec al pressupost 
municipal 2018 no ha adjudicat a l’empresa GEOTERMIA CAMPREDÓ S.L contractes 
menors que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada, 
superin els imports previstos a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic i que per l’import i la durada del present contracte ens 
trobem davant la figura d’un contracte menor.  
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 1532/61007 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:  
 
1.- Adjudicar a l’empresa GEOTERMIA CAMPREDÓ S.L el contracte menor consistent 
en el subministrament i instal·lació de lluminàries per import de 8.461,88€, més el 21% 
d’IVA, resultant un import total de 10.238,87€, d’acord amb el pressupost presentat en 
data 15/05/2018, RE 2018/1824. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 10.238,87€ en càrrec a 
l’aplicació pressupostària 1532/61007. 
 
3.- Notificar aquest  acord a l’adjudicatari i traslladar-lo als Serveis Tècnics Municipals i 
al servei municipal d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MENOR PER AL 
SUBMINISTRAMENT D’UNS URINARIS CANINS. EXP. 2018/324. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació:  
 
“Per part de la Regidoria d’Obres i Serveis s’ha sol·licitat pressupost per al 
subministrament d’uns urinaris canins de caràcter ensinistrador, per a la seva 
instal·lació a la Plaça Estació i a la Plaça dels Segadors de l’Aldea.  
 
En data 20/03/2018 mitjançant RE 2018/1028 l’empresa ECOCAN 2012 S.L ha 
presentat un pressupost relatiu a dit subministrament el qual ascendeix a 4.782,00€, 
IVA exclòs.  
 
En data 17/05/2018 s’ha emès informe tècnic municipal en sentit favorable respecte el 
pressupost esmentat anteriorment.  
 
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat 
amb la mercantil ECOCAN 2012 S.L contractacions menors amb càrrec al pressupost 
municipal 2018, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació 
projectada ascendeixin a 15.000€.  
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Atès que a l’aplicació pressupostària 171/62502 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquesta contractació. 
  
Atès que per l’import i la durada d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta de l’art. 118 de la llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector Públic.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions de l’Alcalde previstes en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de 
juliol.  
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent:  
 
1.- Adjudicar a l’empresa ECOCAN 2012 S.L el subministrament i posterior posada en 
funcionament de dos urinaris canins, segons pressupost presentat per la mateixa en 
data 20/03/2018 i R.E 2018/1028 per un import de 4.782,00€, més el 21% d’IVA, 
resultant un import total de 5.786,22€. 
 
2.- Autoritzar i disposar la despesa indicada per import de 5.786,22€ en càrrec a 
l’aplicació pressupostària 171/62502.  
 
3.- Dintre d’aquesta adjudicació s’inclou el manteniment de l’equip durant un any, 
comptador a partir de la data d’instal·lació dels equips.  
 
4.-Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció, als serveis tècnics 
municipals i notificar-ho a l’adjudicatari.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
3.- PROPOSTES URGENTS 
 
No n’hi ha.  
 
La Presidència aixeca la sessió a les 08:30 hores del dia 2 de juny de 2018, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 11 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Interventora 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré 
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