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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 14/21 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 23 DE 
JULIOL DE 2021. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  23 de juliol de 2021 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 23 de juliol de 2021, 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, el Secretari Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo Ventura 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 9 DE JULIOL 
DE 2021. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que formular 
alguna observació a l’esborrany l’acta de la sessió ordinària del dia 9 de juliol de 2021 
que els hi va ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per 
unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Alcaldia  
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE LA G ARANTIA 
DEFINITIVA PER L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ D EL SERVEI DE LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL (NÚM. EXP.: 2021/1018) 
 
Es dono compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Atès que en data 27 de febrer de 2009, el Ple de la Corporació va adjudicar 
provisionalment el contracte de gestió del servei de llar d’infants de l’Aldea a la mercantil 
l’Onada, S.L. (Residència Tercera Edat l’Onada, S.L.). 
 
Atès que, transcorregut el termini d’exposició pública de quinze dies hàbils per a la 
presentació d’al·legacions a aquesta adjudicació provisional no hi va haver cap 
reclamació, esdevingué definitiva l’adjudicació. 
 
Atès que en data 29 d’abril de 2009, es va formalitzar el contracte de gestió del servei 
de llar d’infants de l’Aldea entre la mercantil esmentada i l’Ajuntament. 
 
Vist que la mercantil Residència Tercera Edat l’Onada, S.L. va constituir garantia 
definitiva de l’esmentat contracte equivalent al 5% de l’import d’adjudicació per un valor 
de 7.500,00 €. El número d’operació comptable que dóna suport és el 320090000005. 
 
Atès que el contracte s’ha extingit com a conseqüència del seu compliment i a la vista 
del que determina l’article 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Vist l’informe emès pel Secretari-Interventor Accidental en data 13 de juliol de 2021. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades pel Ple d’aquest Ajuntament, mitjançant acord de data 27 
de juny de 2019. 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.  Procedir a la devolució de l’aval dipositat per la mercantil Residència Tercera 
Edat l’Onada, S.L. en concepte de garantia definitiva del contracte de gestió del servei 
de llar d’infants. 
 
Segon.  Notificar el present acord a la mercantil interessada. 
 
Tercer.  Donar trasllat del present acord a l’àrea d’intervenció d’aquest Ajuntament als 
efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.2.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LES DUES FE STES LOCALS PER 
A L'ANY 2022. NÚM EXP.: 2021/1041. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 16 de juliol de 2021 passat va tenir entrada a l’Ajuntament un escrit del 
Departament d’Empresa i Treball (R.E 2021/2961) en el qual demana a l’Ajuntament 
que procedeixi a proposar els dos dies de festes locals per a l’any 2022, 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 27 de juny de 2019. 
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Atès l’exposat es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
1.- Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya els 
següents dies de l’any 2022 com a festes locals del municipi de l’Aldea: 
 
- 22 d’abril 
- 12 de setembre 
 
2.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament 
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.- Donar compte d’acord al Ple de la corporació en la propera sessió que celebri.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE E L DEPARTAMENT 
D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNT AMENT DE 
L'ALDEA SOBRE LES COMUNICACIONS REALITZADES MITJANÇ ANT LA XARXA 
RESCAT EN L'ÀMIBT DELS VIGILANTS MUNICIPALS. NÚM. E XP.: 2021/451. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix en matèria 
de seguretat i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa de 
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (en endavant, xarxa 
Rescat). 
 
La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya, que dona servei de manera transversal a diferents col·lectius en l’àmbit de 
la seguretat i les emergències. La seva finalitat és facilitar la tasca de cadascun 
d’aquests col·lectius, augmentant-ne l’eficàcia i eficiència, i permetre una millor 
coordinació entre ells. 
 
La xarxa Rescat es basa en la tecnologia Tetra i es caracteritza per un ús eficient de la 
banda de freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat de comptar amb 
comunicacions xifrades, una bona cobertura en els àmbits urbà i rural, i la capacitat 
d’establir comunicacions entre grups d’usuaris de forma independent, o bé d’activar 
grups comuns per facilitar-ne la coordinació. 
 
En data 22 de juliol de 2008 es va signar un conveni de col·laboració entre les parts 
intervinents que establia les condicions d’adhesió de l’Ajuntament de l’Aldea a la xarxa 
Rescat del Departament d’Interior. Això no obstant, les modificacions normatives 
introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic fan necessari modificar l’instrument de col·laboració entre les parts 
intervinents. 
 
La Junta de Govern Local celebrada en data 26 de març de 2021 va aprovar el text del 
conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de l’Aldea per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions 
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d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de 
protecció civil. 
 
Atès que, com a conseqüència de les darreres modificacions normatives, han fet 
necessària la redacció d'un nou model de Conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Interior de la Generalitat de Catalunya i el vostre Ajuntament sobre les comunicacions 
realitzades mitjançant la Xarxa RESCAT en l'àmbit dels vigilants municipals adaptat a 
aquestes regulacions. 
 
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. 2019/216 de 18 de juny. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’ACORD següent: 
 
Primer. Aprovar la modificació del text del conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Aldea per a la seva adhesió 
a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) 
aprovat en Junta de Govern Local de data 26 de març de 2021, en les termes que 
consten a l’expedient. 
 
Segon. Facultar a l’Alcalde, Sr. Xavier Royo i Franch, per a la signatura de dit conveni. 
 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya per al seu coneixement i efectes adients. 
 
Quart. Publicar el present conveni al porta de la transparència de la pàgina web 
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.4.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UNES BASES I  CONVOCATÒRIA 
D'UN PROCÉS SELECTIU PER COBRIR AMB CARÀCTER DEFINI TIU UN LLOC DE 
TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ ESPECI AL (ÀMBIT 
JURÍDIC), EN RÈGIM FUNCIONARIAL, DE L’AJUNTAMENT DE  L’ALDEA, 
MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE. NÚM. EXP.: 2021/1043.  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la vigent plantilla de personal i l’oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per 
al 2020 aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2020, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Catalunya núm. CVE 2020-01037 de data 
12 de febrer de 2020 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8063, de data 
13 de febrer de 2020, i modificada per Decret de l’Alcaldia núm. 2021/119 de data 9 
d’abril de 20201 en la qual consta com a vacant la plaça tècnic/a superior d’administració 
especial (àmbit jurídic), Grup A, Subgrup A1. 
 
Vist que l’article 70 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix que l’execució de l’oferta pública 
d’ocupació haurà de desenvolupar-se en el termini de tres anys. 
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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. 2019/216 de 18 de juny. 
 
Per tot això es proposa al Junta de Govern Local que prengui els següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores per cobrir de manera definitiva, en règim 
funcionari de carrera, mitjançant oposició lliure, una plaça de “Tècnic/a Superior 
d’Administració especial (àmbit jurídic)” de l’Ajuntament de l’Aldea Grup A, Subgrup A1, 
nivell de titulació Grau o Llicenciatura en Dret, vacant a la plantilla de personal funcionari 
de la corporació. 
 
SEGON.- Convocar l’oposició lliure per a proveir la plaça esmentada. 
 
TERCER.– Publicar íntegrament les bases i l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial 
de la Província, al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, a la seu electrònica de 
l’Ajuntament. Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i BOE un anunci en extracte 
de la convocatòria, un cop publicades les bases al BOP de Tarragona.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.5.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D' UN GUAL AL CARRER 
PRATS NÚMERO XX. INTERESSAT: G. N. C. NÚM. EXP.: 20 21/1048. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Vista la petició presentada en data 9 de juliol de 2021 amb RE 2021/2861 per part de 
del Sr. G. N. C. en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Prats del municipi a 
l’alçada del núm. XX.  
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part de la Guàrdia Municipal 
mitjançant informe de data 9 de juliol de 2021, el qual posa de manifest que no hi ha cap 
impediment en instal·lar un gual en aquest tram de carrer. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció dels ingressos municipals de dret públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Concedir al Sr. G. N. C. llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer Prats número 
XX de L’Aldea. 
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2.- Aprovar la liquidació de la taxa en relació al gual concedit per al període 2021 i 
següents, segons el següent detall: 
 

Nom 
Cognoms 

Situació Número de 
gual 

Mida gual TOTAL 
GUAL 

G. N. C. C/ Prats XX 216 Gual sense baden de 4 
metres x 30 €/ml = 120 € 

anuals 

120,00 € 

 
3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 216. 
 
4.- Comunicar a l’interessat que de conformitat amb l’ordenança fiscal número 14, la 
liquidació per a l’any 2021 serà de 60 € corresponent al segon semestre. 
 
4.- Traslladar aquest acord a la Guàrdia Municipal així com a Base-Gestió d’Ingressos 
per tal que es liquidi la taxa de gual que és de 120,00 € anuals a partir del 2022, al Sr. 
G. N. C. amb DNI núm.: ***3150**. 
 
5.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.6.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D' UN GUAL AL 
CARRER LLUÍS BRAILLE NÚMERO XX. INTERESSAT: J. R. M . NÚM. EXP.: 
2021/1049. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Vista la petició presentada en data 19 de juliol de 2021 amb RE 2021/2979 per part de 
del Sr. J. R. M. en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Lluís Braïlle del 
municipi a l’alçada del núm. XX.  
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part de la Guàrdia Municipal 
mitjançant informe de data 19 de juliol de 2021, el qual posa de manifest que no hi ha 
cap impediment en instal·lar un gual en aquest tram de carrer. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de L’Aldea reguladora de la taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció dels ingressos municipals de dret públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
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1.- Concedir al Sr. J. R. M. llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer Lluís Braïlle 
número XX de L’Aldea. 
 
2.- Aprovar la liquidació de la taxa en relació al gual concedit per al període 2021 i 
següents, segons el següent detall: 
 

Nom 
Cognoms 

Situació Número de 
gual 

Mida gual TOTAL 
GUAL 

J. R. M. C/ Lluís Braïlle 
XX 

217 Gual sense baden de 4 
metres x 30 €/ml = 120 € 

anuals 

120,00 € 

 
3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 217. 
 
4.- Comunicar a l’interessat que de conformitat amb l’ordenança fiscal número 14, la 
liquidació per a l’any 2021 serà de 60 € corresponent al segon semestre. 
 
4.- Traslladar aquest acord a la Guàrdia Municipal així com a Base-Gestió d’Ingressos 
per tal que es liquidi la taxa de gual que és de 120,00 € anuals a partir del 2022, al Sr. 
J. R. M. amb DNI núm.: ***9795**. 
 
5.- Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.7.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ 
D’OBRES REFERENT A LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE L’AV INGUDA 
CATALUNYA TRAM 1. NÚM. EXP.: 2021/58.  
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist que en data 29 de gener de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar 
definitivament el projecte d’obres “d’urbanització de la l’Avinguda Catalunya -Tram 1”, 
redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Ramon Carles Bertomeu, i 
l’Enginyera tècnica d’Obres Públiques, Sra. Cristina Cruz Segovia, amb un pressupost 
d’execució d’obres de 293.088,82 €  i 61.548,65 d’IVA (Total: 354.637,47 €). 
 
Vist que en data 12 de març de 2021, mitjançant acord de la Junta de Govern Local 
d’aquesta Corporació es van adjudicar l’execució de les obres previstes al projecte 
abans esmentat a l’empresa AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS SAU per un 
import de de 263.859,41 € i 55.410,48 € d’IVA (Total: 319.269,89 €), mitjançant 
procediment obert simplificat, amb diferents criteris de valoració. 
 
Vist que en data 20 de juliol de 2021, l’empresa AUXILIAR DE FIRMES Y 
CARRETERAS SAU mitjançant R.G.E. 2021/2997 ha aportat la primera certificació, amb 
un import de 49.857,97 € (IVA inclòs), signada pel tècnic director de l’obra, degudament 
nomenat mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 26 de març de 2021. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18 de juny de 2019. 
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Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la primera certificació d’obres presentada per la mercantil AUXILIAR 
DE FIRMES Y CARRETERAS SAU, en relació a les obres d’urbanització de l’Av. 
Catalunya – Tram 1-, amb un import de 49.857,97 € (IVA inclòs). 
 
SEGON.- Donar trasllat de l’acord a la part interessada i als serveis municipals adients 
als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ATORGAMENT D’UN PERM ÍS PER 
OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA A L'AV. CATALUNYA NÚM. XXX AMB TAULES I 
CADIRES. NÚM. EXP.: 2021/1062.  
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Vista la petició presentada en data 20 de juliol de 2021 amb núm. RE 2021/2995 per 
part de la Sra. E. V. A., en la que sol·licita l’ocupació de la via pública en taules i cadires 
a l’Av. Catalunya núm. XXX enfront del BAR SPORT. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Guàrdia 
Municipal mitjançant informe de data 21 de juliol de 2021, sempre que es compleixen 
les condicions recollides en el mateix. 
 
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 trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, pel que fa a les 
competències municipals en matèria de d’ordenació i control del trànsit en les vies 
urbanes de la seva titularitat. 
 
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2021/219 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Autoritzar l’ocupació de la via pública en taules i cadires a l’Av. Catalunya núm. XXX 
enfront de BAR SPORT, a favor de la Sra. E. V. A. 
 
2.- Condicionar l’esmentada autorització al compliment de les condicions indicades en 
l’informe de data 21 de juliol de 2021 emès pel Servei de Guàrdia Municipal i que diu el 
següent: 
 
“Atesa sol·licitud presentada per E. V. A., vist el que disposa la legislació vigent en vers 
la instal·lació de terrasses a la via pública, i un cop inspeccionat l'indret per al qual es 
demana col·locar la terrassa, respecte de l'ocupació de via en relació a la circulació de 
vehicles, s'informa favorable la concessió de la llicència corresponent sempre que es 
respecti la normativa vigent. La col·locació de la Terrassa en la via pública haurà de 
respectar una amplada màxima de 2,20 m i la llargada respectarà el llarg de la façana 
del local. Pel que fa a l'alçada es respectarà la normativa vigent així com l'alçada dels 
elements separadors. En cap cas podran tenir accés directe els usuaris al vial de 
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circulació. Els postes o tanca que delimiten la terrassa al costat del voral de circulació , 
hauran d’ estar separats 50 cm de la línia blanca que delimita el carril de circulació. La 
seva construcció començarà a partir de la línia groga que prohibeix l'estacionament de 
vehicles a la cantonada, comptarà amb elements reflectants en els punts més propers 
al centre de la calçada, sempre en el sentit de la marxa dels vehicles, i seran ben visibles 
a distància. Si la via no disposa d'enllumenat suficient, la Terrassa deurà ser 
senyalitzada, a la nit, amb llums vermells col·locats de la mateixa manera que els 
reflectants però en cap cas hauran de tapar la visibilitat d'aquests.” 
 
3.- Traslladar aquest acord a la Guàrdia Municipal als efectes oportuns. 
 
4.- Notificar el present acord a la interessada, i als serveis municipals escaients.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.1.9.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE AUTORITZACIÓ D'UNA Z ONA 
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AL CAR RER SANT 
EDMUND NÚMERO X. NÚM. EXP.: 2021/1065. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Vista la petició presentada en data 21 de juliol de 2021 RE 2021/3050 per part de la 
Sra. C. M. G. en la que sol·licita la senyalització al carrer Sant Edmund núm. X d’una 
plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat. 
 
Vista la documentació aportada per la interessada. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part de la Guàrdia Municipal 
mitjançant informe de data 22 de juliol de 2021. 
 
Atès allò previst a l’art. 7, Real Decreto Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor y Seguridad 
Vial pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària, pel que fa a les competències municipals en matèria de 
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. 2019/216 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD: 
 
1.- Accedir a la petició presentada en data 20 de juliol de 2021 RE 2021/3050 per part 
de la Sra. C. M. G. en la que sol·licita la senyalització al carrer Sant Edmund núm. X 
d’una plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones amb discapacitat amb 
placa de número de matrícula XXXXBXK. 
 
2.- Per a l'ús de la plaça d'aparcament per a persones amb discapacitat serà necessari 
estar en possessió de la corresponent targeta d'estacionament per a persones amb 
discapacitat. 
 
3.- Notificar a la interessada el present d'acord amb l’establert a l'article 40 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.” 
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
3. PROPOSTES URGENTS 
 
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent d’aprovar la comissió de serveis per 
realitzar les tasques de Coordinador de la Guàrdia Municipal de l’Aldea , per això 
proposa aprovar la urgència d’aquest punt i incorporar-lo a l’ordre del dia de la sessió. 
 
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la 
qual és la que seguidament es transcriu. 
 
3.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SERVEI S DEL SR. F. X. S. 
S. 
 
En data 14 de juny de 2021, mitjançant Registre General de Sortida 2021/1312, 
l’Ajuntament de l’Aldea va sol·licitar l’autorització de la comissió de serveis de caràcter 
temporal, pel període d’un any a comptar des de l’1 d’agost de 2021, a favor del 
funcionari de l’Ajuntament d’Amposta, Sr. F. X. S. S. per a desenvolupar el lloc de treball 
de Coordinador de la Guàrdia Municipal de l’Aldea, Categoria C2-20. 
 
El Sr. F. X. S. S. funcionari de l’Ajuntament d’Amposta, ocupant la plaça de Sots-
Inspector de la Policia Local, Categoria C1-18,  va sol·licitar l’autorització de la comissió 
de serveis per a desenvolupar el lloc de treball esmentat anteriorment a l’Ajuntament de 
l’Aldea 
 
En data 15 de juliol de 2021, mitjançant Registre General d’Entrada 2021/2949, 
l’Ajuntament d’Amposta ha comunicat l’acceptació de la comissió de serveis sol·licitada. 
 
El secretari accidental ha informat favorablement sobre la comissió de serveis del Sr. F. 
X. S. S. 
 
Fonaments de Dret 
 
Article 300 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals. 
 
Articles 184 a189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de personal al serveis de les entitats locals. 
 
Article 85 i ss. de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
Article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Articles 1.3, 64 i 70.6 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament general d’ingrés, provisió i promoció de l’Administració General de l’Estat. 
 
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent ACORD,  
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Primer.  Aprovar la comissió de serveis de serveis del  Sr. F. X. S. S., com a Coordinador 
de la Guàrdia Municipal de l’Aldea, per un període d’un any, a comptar des del 1 d’agost 
del 2021, fins el proper 31 de juliol del 2022, amb possibilitat de prorrogar la comissió 
un any més. 
 
Segon. Notificar a l’interessat, a l’Ajuntament d’Amposta. 
 
Tercer.  Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció d’aquest Ajuntament als 
efectes oportuns. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
L’Alcalde-President informa de la necessitat urgent d’aprovar un contracte menor de 
serveis per a realitzar assessorament urbanístic en matèria rural, per això proposa 
aprovar la urgència d’aquest punt i incorporar-lo a l’ordre del dia de la sessió. 
 
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la 
qual és la que seguidament es transcriu. 
 
3.2.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UN CONTRACTE M ENOR PER 
REALITZAR EL SERVEI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC EN M ATÈRIA RURAL. 
NÚM. EXP.: 2021/1066. 
 
Fets 
 
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’assessorament urbanístic en matèria 
rural. 
 
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de VICTOR MORESO FRANCH registrat 
en data 22 de juliol de 2021 amb núm. RE 2021/3061. 
 
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència. 
 
Fonaments jurídics 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat 
per la LCSP. 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Part dispositiva 
 
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de 
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes 
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents 
condicions: 
 
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. 
- Codi CPV: 71356200-0 
- El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch. 
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- El preu del contracte es fixa en 5.801,93 €, i 1.218,40 € d'IVA. 
- No es preveu la revisió de preus del contracte. 
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures 
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció 
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han 
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament. 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 7.020,33 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 5.801,93 €, pressupost net, i 1.218,40 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2021-920-22710 
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea 
d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de 
transparència i al perfil del contractant. 
 
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:30 hores d el dia 23 de juliol de 2021, de la 
qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta ac ta de 12 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  
 


