ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 15/2019

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 17 DE
JULIOL 2019.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 17 de juliol de 2019
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 17 de juliol de 2019, 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 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
Secretària Accidental
Estefania Curto i Zapater
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 4 DE JULIOL
DE 2019.
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 4 de juliol de 2019
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 Urbanisme
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES
MENORS. EXP. 2019/388. INTERESSAT: J. V. N.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 12 d'abril de 2019 amb
Registre general d'Entrada 2019/1573:
EXP
2019/388

NOM I
COGNOM
J. V. N.

SITUACIÓ
Ref. Cad.
001902400BF91
D0001DY

TIPUS
OBRA
Menor

TOTAL
LIQUIDACIÓ
34,00€

TOTAL
FIANCES
150€

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
04/06/2019, 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.
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 a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Concedir a J. V. N. la llicència necessària per a efectuar les obres per reparar
la tanca divisòria existent al Camí del Bordà XXXB 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,
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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 34,00€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
500,00 x 3,60 %
500,00 x 1,20 %

TOTAL

IMPORTS
18,00 €
6,00 € (*)
16,00 €
34,00 €

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.
No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
L’autorització s’entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.
Només s’admetran obres de manteniment i conservació. En cap cas
s’admetran obres de millora.

SETÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva
acreditació de la corresponent fiança de residus i la corresponent fiança de reposició de
material de les obres d’urbanització, tant a les rases com al paquet de ferm i paviment
de vorera.
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VUITÈ.- 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. 2019/464. INTERESSAT: J. I. S. S.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 7 de maig de 2019 amb
Registre general d'Entrada 2019/1904:
EXP

NOM I COGNOM

SITUACIÓ

TIPUS OBRA

TOTAL LIQUIDACIÓ

2019/464

J. I. S. S.

Passatge
Hostasol X

Menor

74,07€

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
10/07/2019, 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.
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 a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Concedir a J. I. S. S. la llicència necessària per a efectuar les obres
d’obertura i col·locació de finestres i aïllament en sostre de planta 1a al Passatge
Hostasol X 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
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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 74,07€ amb el següent desglossament:

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE
1.543,00 x 3,60 %
1.543,00 x 1,20 %

TOTAL

IMPORTS
55,55 €
18,52 €
16,00 €
74,07 €

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.
Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018 de 6
d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i Recursos de
Catalunya, s’ha de portar abans de començar les obres el document
d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.

SETÈ.- Aquesta llicència d’obres NO PODRÀ SER EXECUTIVA fins a l’efectiva
acreditació de la corresponent fiança de residus.
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VUITÈ.- 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.
2.2.- Secretaria
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR I L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA PER A
L’ADHESIÓ AL PROTOCOL DE SEGURETAT CONTRA LES VIOLÈNCIES
SEXUALS EN ENTORNS D’OCI. NÚM. EXP.: 2019/650.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Atès l’article 15.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que totes les persones
tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de
maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament
de llur personalitat i capacitat personal.
No obstant això, aquesta previsió no sempre s’assoleix de manera plenament efectiva
ja que existeix una xacra de caràcter estructural i sistèmica, que afecta tots els àmbits i
capes de la societat, per la qual les dones són l’objectiu de la violència masclista i, més
concretament, de les violències sexuals.
Atès que el Departament d’Interior, com a competent en tot allò que afecta la seguretat
de les persones de Catalunya, ha constatat en els darrers anys, mitjançant l’estadística
policial i les dades obtingudes de l’Enquesta de violència masclista de Catalunya de
2016, l’increment de les violències sexuals.
D’aquestes dues fonts s’extreu que les violències sexuals afecten majoritàriament les
dones; es constata un increment de les dones que manifesten haver patit algun tipus
d’agressió sexual i un increment dels il·lícits que arriben a coneixement de la policia
(malgrat que el nivell de no denúncia –xifra negra– és superior a altres àmbits de la
violència masclista) i, per últim, que els tres llocs on es produeixen més fets són els llocs
d’oci (amb independència que el titular de l’activitat sigui públic o privat), els espais
públics i el transport públic.
Atès que arran de determinats fets ocorreguts en el context d’algunes festes populars i
altres espais d’oci on s’han produït greus atemptats contra la indemnitat i la llibertat
sexual de les dones, s’ha intensificat la preocupació i el rebuig en la ciutadania sobre
les violències sexuals i s’ha posat de manifest que no es pot consentir que en la societat
catalana es produeixin violències sexuals i, per tant, s’han de destinar els màxims
esforços per prevenir-les i també per perseguir-les amb el rigor que els fets exigeixen.
Atès que per tot això, el Departament d’Interior va impulsar la creació d’un grup de treball
molt ampli i representatiu de diferents sectors de la nostra societat per a l’elaboració del
Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci (en endavant, el
Protocol) i, d’aquesta manera, fer un pas més enllà en la lluita contra la violència
masclista, per prevenir les violències sexuals i evitar que cap conducta que atempti
contra la llibertat i indemnitat sexuals quedi impune.
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Per aconseguir aquest objectiu, el Protocol preveu la coordinació de tots els actors en
seguretat amb altres actors que tenen incidència en l’àmbit de la seguretat i de l’oci, així
com amb altres professionals que presten els seus serveis en el sector de l’oci.
D’altra banda, el Protocol estableix un seguit de conductes que integren l’assetjament
sexual no penal per tal de visibilitzar aquelles violències que, pel fet que no són delictives
i succeeixen amb freqüència, costen més d’identificar i per enviar un missatge de màxim
respecte a la llibertat i indemnitat sexual de les persones.
Si bé, d’acord amb les xifres, aquest Protocol s’aplicarà majoritàriament en el cas de
dones afectades per atacs d’homes que en siguin els presumptes autors, el Protocol és
integrador i, per tant, també serà aplicable als homes que es trobin en alguna situació
de violència sexual amb independència del sexe de qui fa l’agressió.
El Protocol l’aplicaran a tot el territori de Catalunya directament la Policia de la
Generalitat – Mossos d’Esquadra i els ajuntaments i entitats privades que s’hi
adhereixin.
Atès que l’Ajuntament de L’Aldea, amb competències per mantenir la seguretat als llocs
públics i com a promotor de tota mena d’activitats d’oci al seu municipi, conscient de la
necessitat d’abordar la problemàtica de les violències sexuals en aquest àmbit, ha
manifestat el seu interès a adherir-se al Protocol, col·laborar i coordinar la seva actuació
amb la resta d’actors, serveis i institucions implicats en les activitats d’oci i destinar el
màxim de recursos i esforços de què disposi per prevenir i erradicar les violències
sexuals al seu municipi.
Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o
participa, d’acord amb el que preveu l’art. 309.1 del Decret 179/95, de 13 de juny.
Fonaments de Dret.- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Llei Estatal 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions contingudes en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de
l’Aldea per a l’adhesió al protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns
d’oci, les clàusules del qual són les següents:
“CLÀUSULES
Primera.- Objecte del Conveni
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L’objecte d’aquest Conveni és determinar el marc de col·laboració entre el Departament
d’Interior i l’Ajuntament de L’Aldea, així com els compromisos que adquireixen per tal de
donar compliment al que preveu el Protocol de seguretat contra les violències sexuals
en entorns d’oci.
Segona.- Compromisos del Departament d’Interior
1.- Símbol distintiu
Lliurar a l’Ajuntament de L’Aldea un símbol distintiu, que serveix per identificar les entitats
adherides al Protocol, per tal que li doni visibilitat i l’integri en la seva imatge corporativa.
2.- Pautes operatives en matèria de seguretat
Donar pautes operatives i, si escau, modificar els criteris operatius existents, per tal que els
professionals de la seguretat adeqüin les seves actuacions al contingut i als principis previstos al
Protocol.
3.- Formació
-

Adoptar les mesures necessàries per formar els professionals de la seguretat, els càrrecs
electes i tècnics municipals, així com les diferents categories de personal que treballa en
les activitats d’oci. Aquesta formació comprendrà l’àmbit de la violència masclista, les
violències sexuals i el contingut del Protocol amb l’objectiu de sensibilitzar i capacitar tot
el personal esmentat en aquesta matèria.

-

Elaborar el material didàctic necessari per dur a terme aquesta formació i facilitar a
l’Ajuntament de L’Aldea el material que sigui necessari per completar adequadament la
formació esmentada.

4.- Sensibilització i conscienciació a la ciutadania
Fer campanyes de sensibilització per identificar i prevenir les violències sexuals i elaborar el
material adequat per a aquesta finalitat, el qual es lliurarà a l’Ajuntament de L’Aldea per tal que
dugui a terme la difusió corresponent.
5.- Coordinació amb tots els actors
Treballar de manera coordinada i impulsar la coordinació entre tots els actors, institucions i
persones que intervinguin en l’aplicació del Protocol i en el desenvolupament de les activitats
d’oci.
6.- Mesures alternatives a la sanció per a menors d’edat infractors
En el cas que el presumpte infractor en matèria de violències sexuals sigui un menor d’edat, el
Departament d’Interior podrà aplicar mesures alternatives a la incoació d’un expedient
administratiu sancionador en els supòsits en què el menor infractor acrediti que ha superat
favorablement la mesura educativa prevista i realitzada per l’Ajuntament de L’Aldea.
Tercera.- Compromisos de l’Ajuntament de L’Aldea.
1.- Símbol distintiu
Donar visibilitat i integrar en la seva imatge corporativa el símbol distintiu lliurat pel Departament
d’Interior i acreditatiu de la seva adhesió al Protocol, i que pot utilitzar en els àmbits de la seva
competència com a part de la seva identitat corporativa.
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2.- Deure d’aplicació del Protocol
Complir i fer complir el contingut, les condicions i els procediments establerts al Protocol i, a més,
donar les instruccions que siguin necessàries per tal que el personal al seu càrrec i el que
intervingui en les activitats d’oci reuneixi els requisits i doni compliment a les condicions que es
derivin del Protocol.
3.- Formació
-

Vetllar perquè els càrrecs electes i tècnics municipals, així com tot el personal al seu
càrrec que intervingui en el desenvolupament de les activitats d’oci, rebin la formació
obligatòria en matèria de violències sexuals prevista en el Protocol i adoptar les mesures
que siguin necessàries a aquest efecte. Si escau, facilitar un espai on poder dur a terme
aquesta formació.

-

Fer servir el material didàctic facilitat pel Departament d’Interior, quan sigui necessari,
per tal que el seu personal tingui el mínim coneixement indispensable en matèria de
violències sexuals i del contingut del Protocol.

4.- Sensibilització i conscienciació a la ciutadania
-

Fer servir el material de divulgació i sensibilització que, en matèria de violències sexuals,
elabori i faciliti el Departament d’Interior i, en la mesura que sigui possible, fer-lo servir
en els esdeveniments d’oci que dugui a terme i intentar involucrar els col·lectius culturals
del municipi en la difusió d’aquest material divulgatiu i de sensibilització ciutadana.

-

Donar publicitat i donar a conèixer l’existència i l’adhesió al Protocol.

5.- Punts d’informació i atenció a les persones agredides
-

S’obliga a establir punts d’informació i atenció a les persones afectades per les violències
sexuals, lloc de referència en les activitats d’oci en l’àmbit de la violència masclista i de
les violències sexuals, i els quals fan les funcions previstes al Protocol i reuneixen els
requisits que s’hi estableixen. Especialment, d’acord amb les seves possibilitats, han
d’habilitar un espai reservat, tranquil i confortable per atendre les persones afectades i
han d’estar a càrrec de persones formades en matèria de violència masclista i violències
sexuals.

-

La tasca del punt d’informació i atenció a les persones agredides es pot complementar
amb parelles d’agents itinerants amb funcions similars a les del personal dels punts
abans esmentats (“punts liles”).

6.- Coordinació
Treballar de manera coordinada i impulsar la coordinació entre tots els actors, institucions i
persones que intervinguin en l’aplicació del Protocol i en el desenvolupament de les activitats
d’oci.
7.- Mesures alternatives a la sanció per a menors d’edat infractors:
En el cas que el presumpte infractor en matèria de violències sexuals sigui un menor d’edat,
l’Ajuntament de L’Aldea podrà establir mesures educatives per a l’autor que, en cas d’informe
favorable dels professionals competents, es podran considerar una mesura alternativa a la
incoació del corresponent expedient administratiu sancionador per part del Departament
d’Interior.
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Quarta.- Aportacions econòmiques derivades del Conveni
La signatura i execució d’aquest Conveni no comportarà aportacions econòmiques entre les
entitats signants.
Cinquena.- Comissió de Seguiment
Per al seguiment d’aquest Conveni de col·laboració es constitueix una comissió de seguiment
integrada per 1 representant del Departament d’Interior i 1 representant de l’Ajuntament de
L’Aldea.
La Comissió de Seguiment tindrà com a funcions el seguiment tècnic de l’execució del Conveni i
el control del compliment de totes les seves clàusules, així com de totes les accions que es derivin
d’aquest Conveni.
A les reunions de la Comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin les dues
parts, en cas que es consideri convenient per al seu desenvolupament.
Sisena.- Vigència del Conveni
El present Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 anys.
En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar de mutu acord
la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.
Setena.- Extinció del Conveni
1. Aquest Conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més, en els supòsits
següents:
a) L’acord unànime de les parts signants manifestat per escrit.
b) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants.
Qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal que
compleixi en un determinat termini les obligacions o compromisos que considera incomplerts.
Aquest requeriment s’ha de comunicar a la Comissió de Seguiment i també a l’altra part
signant. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l’incompliment, la part
que ha fet el requeriment ha de notificar a l’altra part signant la concurrència de la causa de
resolució i s’entendrà resolt el Conveni.
c) Impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l’objecte del Conveni.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.
e) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.
2. La part que proposi resoldre el present Conveni ho ha de comunicar a l’altra part per escrit
amb dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la Comissió de Seguiment i ha
de garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució d’acord amb l’article
52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vuitena.- Protecció de dades personals
Les parts signants d’aquest Conveni s’obliguen a complir la legislació sobre protecció de dades
personals aplicable a la informació que tractin.
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Les parts han d’observar, en el desenvolupament d’aquestes actuacions, que es doni compliment
a les obligacions i limitacions en el tractament de dades de caràcter personal recollides a la
normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals.
Novena.- Confidencialitat
Les parts es comprometen a considerar confidencial tota la informació a què tinguin accés arran
de la seva col·laboració. En conseqüència, es comprometen a no divulgar, revelar, difondre o
cedir aquesta informació a tercers, i a complir la resta d’obligacions que li corresponen, de
conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
Aquesta clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest Conveni, i les parts es comprometen a
complir-la fins al moment en què la informació hagi esdevingut de coneixement públic.
Desena.- Interpretació i jurisdicció
Les parts es comprometen a resoldre en un primer moment, de manera amistosa, les possibles
controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació del present Conveni mitjançant
la Comissió de Seguiment. Si no és possible, atesa la naturalesa juridicoadministrativa de les
actuacions litigioses que es puguin plantejar, quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa
administrativa, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”

2n.-Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè realitzin tants
actes i gestions com calguin per executar aquest acord.
3r.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Interior per al seu coneixement i
efectes adients.
4t.- Publicar el present conveni al portal 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.
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA DEVOLUCIÓ PER DUPLICAT DEL
PAGAMENT DEL SERVEI DE ESPLAI D'ESTIU I PISCINA. NÚM. EXP. 2019/678.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Vista la sol·licitud presentada pel Sra. A. B. D. amb número de RE 2019/2764 de data 5
de juliol de 2019 en la qual demana la devolució del preu del servei d’Esplai d’Estiu i Piscina
Municipal posa de manifest que per error va ingressar per duplicat a l’Ajuntament de l’Aldea
un import de 240 euros, corresponent a la inscripció dels seus fills R. i LL. P. B. pel primer
torn de l’Esplai d’Estiu amb pack piscina.
Atès que el preu de R. P. B. és de 70 euros del pack esplai i piscina i de LL- P- B- és de 50
€ per l’esplai, és procedent la devolució de l’import ingressat per duplicat, el qual és de 120
euros.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret núm.
2019/216 de data 18 de juny.
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD,
1r.- Efectuar la devolució del preu ingressat per duplicat del servei d’Esplai d’Estiu amb
pack Piscina Municipal a la Sra. A. B. D. que és de 120 €.
2n.- Notificar l’acord als peticionaris i al servei d’intervenció, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MENOR DE SERVEI
D'ACTUACIÓ A LES FESTES MAJORS 2019. NÚM. EXP. 2019/684.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“En data 11 de juliol de 2019 amb R.E 2019/2827 la mercantil CIMARRON SCCL va
presentar un pressupost per import de 7.500 euros (IVA exclòs) per a la realització d’una
actuació musical el dia 17 d’agost dintre dels actes de les Festes Majors 2019.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
CIMARRON SCCL contractacions menors amb càrrec al pressupost municipal 2018,
que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada ascendeixin a
15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta Consultiva de
Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació a l’art. 118.3
de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
Atès que a l’aplicació pressupostària 338/22608 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. 118.3 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. 2019/216 de data 18
de juny.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adjudicació a favor de la mercantil CIMARRON SCCL del contracte menor
per a la realització d’una actuació musical el dia 17 d’agost dintre dels actes de les
Festes Majors 2019 per un import de 7.500 euros més 21% d’IVA, resultant un import
total de 9.075 euros, segons pressupost presentat en data 11 de juliol de 2019 amb R.E
2019/2827.
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 9.075 euros en càrrec a l’aplicació
pressupostària 338/22608.
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
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2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ D'UN CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA I L'ASSOCIACIÓ
MUSICAL VERGE DELS PRATS PER AL FOMENT DE L'ACTIVITAT MUSICAL PER
A L'ANY 2019. NÚM. EXP.: 2019/697.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“L'Ajuntament de l’Aldea té entre els seus objectius i competències promoure i fomentar
de manera general la cultura musical en el nostre àmbit territorial.
L’Ajuntament de l’Aldea, en l’àmbit cultural, desenvolupa una política dirigida a fomentar
i potenciar la cultura musical en tots els àmbits inclosos dins de les seves competències,
és per això que vol donar suport a l’Associació Musical Verge dels Prats per a
l’organització, participació i desenvolupament de diversos projectes relacionats amb la
promoció musical a la població i que són de rellevant importància i així potenciar la
cultura musical i fomentar-la.
L’Art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix
que poden concedir-se directament les subvencions previstes nominativament en els
pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es desenvolupa reglamentàriament
a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual preveu que en aquests casos l’entitat
condecent i beneficiària poden subscriure un conveni, el qual ha d’incloure els extrems
recollits en aquest precepte.
Atès que en el pressupost municipal 2019 figura l’aplicació 334/48015 on es preveu la
concessió d’una subvenció per import de 6.000 € a l’Associació Musical Verge dels
Prats, i donat que en les bases d’execució del pressupost municipal també es contempla
aquesta subvenció en el punt 10 de la Base 36.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de 18
de juny.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’entitat
ASSOCIACIÓ MUSICAL VERGE DELS PRATS per promoure i fomentar de manera
general la cultura musical en el nostre àmbit territorial, pel qual es regula la concessió
directa d’una subvenció per import de 6.000 € en els termes que consta incorporat a
l’expedient.
2.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents a
l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni.
3.- Notificar aquest acord a l’ASSOCIACIÓ MUSICAL VERGE DELS PRATS, i
traslladar-lo al servei municipal d’intervenció.
4.- Un cop signat el conveni es publicarà en el portal de la transparència de l’Ajuntament
de l’Aldea.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
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2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MENOR PER AL
SERVEI DE CLIMATITZACIÓ DEL PAVELLÓ D’ESPORTS PER A FESTES MAJORS.
NÚM. EXP. 2019/698.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Atès el pressupost presentat en data 7 de juliol de 2019 i amb RE 2019/2767 per part
de la mercantil Alivecli, S.L per al servei d de climatització del pavelló d’esports per a
Festes Majors, el qual ascendeix a un import de 9.600€, IVA exclòs.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
Alivecli, S.L contractacions menors amb càrrec al pressupost 2019, que aïlladament o
conjuntament, incorporant la contractació projectada ascendeixin a 15.000€, tot tenint
en compte la interpretació efectuada per la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat
en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de
Contractes del Sector Públic.
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 de serveis, segons es desprèn dels arts. 17 i 118 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Atès el que contempla la Disposició Addicional Tercera 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. 2019/216 de data 18 de juny de
2019.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor per al servei de climatització del pavelló
d’esports per a festes majors, per un import 9.600€, IVA exclòs, més 2.016€
corresponent al 21% d’IVA, a favor de la mercantil Alivecli, S.L, segons la proposta
econòmica presentada en data 7 de juliol de 2019 i amb RE 2019/2767 per l’adjudicatari.
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 11.616,00 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.
2.2.6.- APROVACIÓ PADRONS
COLUMBARIS (EXP. 2019/709).

ESCOMBRARIES,

GUALS,

NÍNXOLS

I

Es dona compte de la següent proposta d’acord:
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“Vistos els padrons d’Escombraries, Guals, Nínxols i Columbaris corresponents a
l’exercici econòmic de 2019, que ascendeix als següents imports:
- Escombraries: 150.725,00€
- Guals: 16.325,79€
Càrrec 43-184-100-2019-01 i número d’ordre del tancament 2019/11529.
- Nínxols: 10.743,37€
- Columbari: 12,00€
Càrrec 43-184-840-2019-01 i número d’ordre del tancament 2019/11530.
Atesa la normativa vigent continguda, entre d’altres en el Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
i les ordenances fiscals d’aplicació, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat i per
tant amb el quòrum legalment determinat:
Primer.- Aprovar els padrons que han quedat especificats.
Segon.- Notificar aquest acord als serveis adients, als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
MENOR D’OBRES PER A L’ARRANJAMENT DEL FERME DE L’AV. FRANCESC
ROBERT GRAUPERA. NÚM. EXP.: 2019/680.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“La Junta de Govern Local en sessió de data 4 de juliol de 2019 va aprovar la memòria
tècnica valorada per a l’arranjament del ferm de l’Av. Francesc Robert Graupera, quin
pressupost d’execució es contempla en 39.093,73 € (IVA exclòs).
Atès que l’Ajuntament ha publicat la memòria al Portal de Transparència i al BOPT de
data 9 de juliol de 2019, s’han presentades les ofertes següents:
-Obres i Asfaltatges TARRACO SAU, amb RE 2019/2800 amb un import de
38.906,09 € IVA exclòs.
-COSINFO, S.L, amb RE 2019/2813, amb un import de 39.093,73 €, IVA exclòs.
-OBRES VENT I SOL 2010, S.L., amb RE 2019/2817, amb un import de 39.090,70
€, IVA exclòs.
En data 15 de juliol de 2019, el tècnic municipal ha emès informe en relació als
pressupostos indicats, i ha informat que l’oferta més econòmica per a l’Ajuntament és la
presentada per l’empresa Obres i Asfaltatges TARRACO SAU.
En data 15 de juliol de 2019 s’ha emès un informe de fiscalització limitada prèvia de
requisits bàsics per la secretària.
En data 15 de juliol de 2019 la secretària interventora ha emès informe en el qual es fa
constar que l’empresa Obres i Asfaltatges TARRACO SAU, 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, tot tenint en compte els informes núm. 41/2017 i 42/2017 de la Junta Consultiva
de Contractació Pública de l’Estat.
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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 i 118 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 1532/61909 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 2019/216 de data 18 de juny.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Adjudicar a l’empresa Obres i Asfaltatges TARRACO SAU, el contracte menor
d’obres consistents en l’arranjament del ferm de l’Av. Francesc Robert Graupera, segons
la memòria aprovada per la Junta de Govern Local en data 4 de juliol de 2019 i, per un
import de 38.906,09 € (IVA exclòs), resultant un import total de 47.076,37 €.
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 1532/61909.
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.- Notificar aquest acord a l’empresa Obres i Asfaltatges TARRACO SAU, 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.
2.2.8.- PROPOSTA D'HOMOLOGACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ D'ACTIVITATS
EXTRAORDINÀRIES DE CARÁCTER MUSICAL MASIA PLA DELS CATALANS. NÚM.
EXP. 2019/706.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“En data 15 de juliol de 2019, Masia Pla dels Catalans S.L va presentar a l’Ajuntament de
l’Aldea (RE núm. 2019/2885) el Pla d’autoprotecció d’activitats extraordinàries de caràcter
musical Masia Pla dels Catalans, elaborat pel tècnic acreditat R. M. G., de data 15 de juliol
de 2019.
En data 15 de juliol de 2019 el Tècnic municipal de l’ajuntament informa favorablement,
amb consideracions, el Pla presentat.
Fonaments de dret
Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats
a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures (Decret de
PAU).
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
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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 data 18 de juny de 2019.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Procedir a l’homologació del Pla d’autoprotecció d’activitats extraordinàries
de caràcter musical Masia Pla dels Catalans a l’aire lliure, de conformitat amb l’establert
a l’article 22 del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures i amb un nombre d’assistents previstos igual o superior a 2.000 persones i
inferior a 5.000 persones, organitzada per Masia Pla dels Catalans SL, subjecte a les
consideracions de l’informe tècnic de data 15 de juliol de 2019, que són els següents:
-

-

-

-

-

Les claus de pas dels subministraments bàsics que exposa que estan
emplaçats en les instal·lacions existents, hauran de ser identificats i
controlats pel cap d’emergència i/o pel cap d’intervenció.
Els membres de l’equip d’intervenció, que corresponen als cambrers
contractats pel titular de l’activitat, hauran de disposar i rebre formació
addicional suficient per desenvolupar les funcions assignades.
El PAU preveu les possibles programacions i/o planificació anual, així
com la quantitat màxima d’ activitats extraordinàries a realitzar dins del
mateix període anual, sense especificar horaris.
S’ adverteix que el cap d’ emergències haurà de garantir que l’ accés al
recinte i el recorregut d’ evacuació ha d’ estar senyalitzat adequadament,
aquest ha de tenir un recorregut segur, sense cap tipus de possible
bloqueig o interrupció. No es pot generar cap coll d’ ampolla que
interfereixi els sentits del recorregut d’ evacuació. Haurà de garantir la
prohibició d’ accés a la via del ferrocarril mitjançant personal de seguretat
durant l’ horari del festival de forma ininterrompudament per ésser un pas
a nivell, sense guardaagulles .
Les portes del pàrquing hauran d’ estar lliures d’ obstacles i al mateix
nivell de rasant que les vies d’ accés.
El recorregut d’ accés no podrà coincidir amb el recorregut d’ evacuació
en cap punt del vial.

SEGON.- Incorporar el certificat d’homologació del present Pla d’autoprotecció a
l’aplicació de registre electrònic HERMES del Departament d’Interior.
TERCER.- El Pla d’autoprotecció que s’homologa és el corresponent al registre general
d’entrades 2019/2885 de data 15 de juliol de 2019 de l’Ajuntament de l’Aldea.
Nom de l’establiment: Masia Pla dels Catalans S.L
Adreça completa: Restaurant Masia Pla dels Catalans Ctra. Tortosa a l’Aldea PK 11,5.
Coordenades UTM de la instal·lació: X297285.8 Y 4514198.3
Persones responsables i telèfons de contacte 24 hores: 626 620 305 Joaquim López
Gilabert i Maria Gilabert Gallego 977 450 003.
Nombre d’ocupants: Ocupació total 4.999 persones (4.945 + 54 treballadors)
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Activitat o ús de l’establiment i activitats o usos que convisquin en la mateixa
edificació: Restauració
Dades de contacte en cas d’emergència, amb l’Ajuntament del municipi on s’ubica
l’activitat: 650 963 086 J. C. E. – 619 780 325 Policia Local
QUART.- Notificar el present acord a la part interessa, al responsable de Protecció Civil
de les Terres de l’Ebre i al Servei del Joc i Espectacles de la Delegació Territorial del
Govern a les Terres de l’Ebre.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MENOR PER AL
SERVEI D'ORQUESTRA PER A FESTES MAJORS. NÚM. EXP. 2019/705.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Atès el pressupost presentat en data 15 de juliol de 2019 i amb RE 2019/2888 per part
de la mercantil Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos S.L per al servei
d’orquestra per a Festes Majors 2019 el dia 10 d’agost, el qual ascendeix a un import de
7.500€, IVA exclòs.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos S.L contractacions menors amb càrrec
al pressupost 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació
projectada ascendeixin a 15.000€, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la
Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en
relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
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 de serveis, segons es desprèn dels arts. 17 i 118 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Atès el que contempla la Disposició Addicional Tercera 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. 2019/216 de data 18 de juny de
2019.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor per al servei d’orquestra per a Festes
Majors 2019 el dia 10 d’agost, per un import 7.500€, IVA exclòs, més 1.575€
corresponent al 21% d’IVA, a favor de la mercantil Grupo Maestrat Carpas Espectaculos
y Eventos S.L, segons la proposta econòmica presentada en data 15 de juliol de 2019 i
amb RE 2019/2888 per l’adjudicatari.
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2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 9.075 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.
2.2.10.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MENOR PER AL
SERVEI D'ORQUESTRA PER A FESTES MAJORS 2019. NÚM. EXP. 2019/705.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Atès el pressupost presentat en data 15 de juliol de 2019 i amb RE 2019/2888 per part
de la mercantil Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos S.L per al servei
d’orquestra per a Festes Majors 2019 el dia 15 d’agost, el qual ascendeix a un import de
6.000€, IVA exclòs.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos S.L contractacions menors amb càrrec
al pressupost 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació
projectada ascendeixin a 15.000€, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la
Junta Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en
relació a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
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 de serveis, segons es desprèn dels arts. 17 i 118 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Atès el que contempla la Disposició Addicional Tercera 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. 2019/216 de data 18 de juny de
2019.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor per al servei d’orquestra per a Festes
Majors 2019 el dia 15 d’agost, per un import 6.000€, IVA exclòs, més 1.260€
corresponent al 21% d’IVA, a favor de la mercantil Grupo Maestrat Carpas Espectaculos
y Eventos S.L, segons la proposta econòmica presentada en data 15 de juliol de 2019 i
amb RE 2019/2888 per l’adjudicatari.
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 7.260 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.”
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.11.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MENOR PER AL
SERVEI D'ORQUESTRA PER A FESTES MAJORS EL DIA 14 D'AGOST. NÚM. EXP.
2019/712.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Atès el pressupost presentat en data 16 de juliol de 2019 i amb RE 2019/2897 per part
de la mercantil Junior’s Orquestra S.L per al servei d’orquestra per a Festes Majors 2019
el dia 14 d’agost, el qual ascendeix a un import de 6.400€, IVA exclòs.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
Junior’s Orquestra S.L contractacions menors amb càrrec al pressupost 2019, que
aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada ascendeixin a
15.000€, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta Consultiva de
Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació a l’art. 118.3
de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
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 de serveis, segons es desprèn dels arts. 17 i 118 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Atès el que contempla la Disposició Addicional Tercera 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. 2019/216 de data 18 de juny de
2019.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor per al servei d’orquestra per a Festes
Majors 2019 el dia 14 d’agost, per un import 6.400€, IVA exclòs, més 1.344€
corresponent al 21% d’IVA, a favor de la mercantil Junior’s Orquestra S.L, segons la
proposta econòmica presentada en data 16 de juliol de 2019 i amb RE 2019/2897 per
l’adjudicatari.
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 7.744 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.
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2.2.12.- PROPOSTA D'APROVACIÓ REFERENT A UN CONTRACTE MENOR PER
L’ACTUACIÓ DE PLAY DE GAME, LA SESSIÓ DE DJ'S PER AL DIVENDRES 16
D'AGOST I SONORITZAR I IL·LIMINAR EL CONCERT DE JOAN ROVIRA. NÚM. EXP.
2019/694.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Atès el pressupost presentat en data 10 de juliol de 2019 i amb RE 2019/2805 per part
de Jordi Josep Caballe Caire per al per a la sonorització i il·luminació del concert de
Joan Rovira, concert tribut a Queen i per a la sessió de Dj’s per al divendres 16 d’agost,
el qual ascendeix a un import de 6.200€, IVA exclòs.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
Jordi Josep Caballe Caire contractacions menors amb càrrec al pressupost 2019, que
aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada ascendeixin a
15.000€, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta Consultiva de
Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació a l’art. 118.3
de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
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 de serveis, segons es desprèn dels arts. 17 i 118 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Atès el que contempla la Disposició Addicional Tercera 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. 2019/216 de data 18 de juny de
2019.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor per a la sonorització i il·luminació del
concert de Joan Rovira, concert tribut a Queen i per a la sessió de Dj’s per al divendres
16 d’agost, per un import 6.200€, IVA exclòs, més 1.302€ corresponent al 21% d’IVA, a
favor de Jordi Josep Caballe Caire, segons la proposta econòmica presentada en data
10 de juliol de 2019 i amb RE 2019/2805 per l’adjudicatari.
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 7.502 euros amb càrrec a
l’aplicació del pressupost municipal 338/22608.
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3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal
d’intervenció.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 13:30 hores del dia 17 de juliol de 2019, de la
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 22 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Accidental

Xavier Royo i Franch

Estefania Curto i Zapater
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