ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 2/2019.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 23 DE
GENER 2019.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 23 de gener de 2019
A L’Aldea, quan són les 13:30 hores, del dia 23 de gener 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. Daniel Andreu i Falcó
Vocals
Sr. Simón Falcó i Moreso
Sra. Natividad Bernal i Bermudez
Secretària Accidental
Estefania Curto i Zapater
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 11 DE GENER 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 11 de gener 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
2.1.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ
PRÈVIA. NÚM. EXP. 2018/992. INTERESSAT: F. X. A .M.
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 4 d'octubre de 2018 amb Registre
d’entrada núm. 2018/3531 per F. X. A. M. on comunica les obres consistents en rebaixar
la vorera per facilitar l’accés de vehicles al magatzem i posterior reconstrucció ubicada
al C/Prolongació La Reus, XX cantonada C/Ramon Guillem, XX de l’Aldea.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 17/10/2018, els
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa
urbanística.
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia
presentada per F. X. A. M. on comunica les obres consistents en rebaixar la vorera per
facilitar l’accés de vehicles al magatzem i posterior reconstrucció ubicada al
C/Prolongació La Reus, XX cantonada C/Ramon Guillem, XX de l’Aldea i comunicar que
per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat
amb la seva petició:
“Assumpte: Comunicació prèvia de les obres consistents en rebaixar la vorera per
facilitat l’accés de vehicles al magatzem i posterior reconstrucció.
Sol·licitant: F. X. A. M.
Registre entrada: 2018/3531
Emplaçament: Carrer Prolongació La Reus, XX cantonada Carrer Ramón Guillem, XX
Expedient:2018/992
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la
provisió d’alcaldia de data 5 d’octubre de 2018 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig,
analitzada la instancia seva, les obres sol·licitades estan sotmeses a comunicació
prèvia, per la qual cosa emeto l’informe següent:
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que
resten subjectes a comunicació prèvia.
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1. L’obra objecte d’aquesta comunicació es troba ubicada segons les vigents
Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i amb
les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea publicades
en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig de 2010 dins
la Classificació urbanística de Sòl Urbà Consolidat, amb la qualificació de
Sistema general viari ( V ), Xarxa viària local.
2. Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació.
Procedeix donar-se per assabentat de la comunicació de les obres menors que es
porten a terme al Carrer Prolongació La Reus, XX cantonada Carrer Ramón Guillem,
XX de L’Aldea i consistents en rebaixar la vorera per facilitat l’accés de vehicles al
magatzem i posterior reconstrucció, amb els següents condicionants:
•
•
•

•

L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura.
Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el
certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent.
La reconstrucció de la vorera s’ajustarà als detalls adjuntats, d’acord als
projectes realitzats pels serveis tècnics de l’Excel·lentíssima Diputació de
Tarragona.
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3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el
càlcul:
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 515,00 €.
BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
% IMPORTS
APLICABLE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 515,00 x 3,60 %
18,54 €
núm. 8)
TOTAL
18,54 €
CONCEPTE

4.

Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.”

SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l'interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 18,54€ amb el següent
desglossament:
BASE IMPOSABLE
I
TIPUS
% IMPORTS
APLICABLE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art. 515,00 x 3,60 %
18,54 €
núm. 8)
TOTAL
18,54 €
CONCEPTE

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2. Alcaldia
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT AL CONTRACTE MENOR PER A PINTAR
LA FAÇANA DEL CASAL DE JOVES DE L'ALDEA. NÚM. EXP.: 2019/4.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“En data 4 de gener de 2019 amb R.E 2019/47 la mercantil Pindec Creatiu SL va
presentar un pressupost per import de 3.310 euros (IVA exclòs) per a pintar la façana
del Casal de Joves de L’Aldea.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
la mercantil Pindec Creatiu SL contractacions menors amb càrrec al pressupost
municipal 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 pressupostària 459/21200 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.- Aprovar l’adjudicació a favor de la mercantil Pindec Creatiu SL del contracte menor
per pintar la façana del Casal de Joves de L’Aldea per un import de 3.310 euros més
21% d’IVA, resultant un import total de 4.005,10 euros, segons pressupost presentat en
data 4 de gener de 2019 amb R.E 2019/47.
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 4.005,10 euros en càrrec a l’aplicació
pressupostària 459/21200.
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a la mercantil.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT AL CONTRACTE MENOR PER A
EXECUTAR EL PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL 2019. NÚM. EXP.: 2018/1239.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 19 de desembre de 2018 amb R.E 2018/4580 la mercantil PYMERALIA SL va
presentar un pressupost per import de 14.500 euros (IVA exclòs) per a executar el Pla
de Dinamització Comercial 2019 de L’Aldea.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
la mercantil PYMERALIA SL contractacions menors amb càrrec al pressupost municipal
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.
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Atès que a l’aplicació pressupostària 431/22636 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.- Aprovar l’adjudicació a favor de la mercantil PYMERALIA SL del contracte menor per
a executar el Pla de Dinamització Comercial 2019 de L’Aldea per un import de 14.500
euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 17.545 euros, segons pressupost
presentat en data 19 de desembre de 2018 amb R.E 2018/4580.
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 17.545 euros en càrrec a l’aplicació
pressupostària 431/22636.
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a la mercantil.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA I EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI
D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES 2019. NÚM. EXP.: 2019/40.
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora de Benestar Social i Família:
“En data 15 de gener de 2019 l’Ajuntament ha rebut per part del Consell Comarcal del
Baix Ebre el text del conveni a signar amb els ajuntaments de la comarca del Baix Ebre
que tenen la voluntat de donar continuïtat al Servei d’Informació i Atenció a les Dones
del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Atès que des de l’Ajuntament de L’Aldea es valora positivament la continuïtat d’aquest
servei i es considera d’interès per al col·lectiu de dones del municipi el manteniment
d’aquesta col·laboració interadministrativa.
Vist el text del conveni que ha estat tramès pel CCBE.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol de 2015.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’ACORD següent:
1r.- Aprovar el text del conveni a signar entre l’Ajuntament de L’Aldea i el Consell
Comarcal del Baix Ebre per al funcionament del Servei d’Informació i Atenció a les
Dones per a l’any 2019, en les termes que consta a l’expedient.
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2n.- Imputar les obligacions econòmiques derivades d’aquest conveni per un import de
1.831,99 € a l’aplicació pressupostària 942/46500 del pressupost municipal 2019.
3r.- Facultar a l’Alcalde, Sr. Daniel Andreu i Falcó, per a la signatura de dit conveni.
4t.- Notificar aquest acord al CCBE i traslladar-lo als serveis econòmics de l’Ajuntament.
5è.- Publicar el present conveni al Porta del Transparència de l’Ajuntament de L’Aldea.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE REBUTS D’ESCOMBRARIES PER
DUPLICITAT. (EXP. 2019/53).
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Vista la documentació presentada mitjançant registre d’entrada 2019/194 de data 16
de gener de 2019 de la Sra. A. M. G. P., amb DNI XXXXXXXXF, i domicili a l’Av.
Catalunya XX on es posa de manifest que en relació a determinats rebuts emesos per
la taxa d’escombraries corresponents a l’immoble de l’Av. Catalunya, XX de l’Aldea hi
ha una duplicitat (ref. Cadastral 8430805BF9182GXXXXWF).
Atès que els rebuts emesos erròniament són els que porten la clau de cobrament
431841002016010000821, 431841002017010000821 i 431841002018010000821.
Vista la documentació que obra a l’expedient 2019/53.
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de J. G. V., de l’Av. Catalunya XX, núm. fix
T888 i procedir al retorn de les quotes pagades indegudament amb claus de cobrament
431841002016010000821, 431841002017010000821 i 431841002018010000821 de la
taxa d’escombraries municipal al número de compte de Caixa Bank ES34 2100 XXXX
1901 XXXX 8918.
2.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals encarregat
de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a A. G. P.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DE L'ANNEX 2019 AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA I EL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER A LA REALITZACIÓ DEL BAT DINS
DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS I L’ORDENACIÓ DE LA PROMOCIÓ DE
L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIES
(PRODEP). NÚM. EXP.: 2019/39.
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Es dona compte de la següent proposta de la Regidora de Benestar Social i Família:
“Vist que el Ple del Consell, en la sessió ordinària celebrada el dia 16 de maig de 2008,
va aprovar el conveni de col·laboració a signar amb els ajuntaments de la comarca per
a la realització del BAT dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de
l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències (ProdeP).
Després que els diferents ajuntaments de la comarca signessin l’any 2008 els respectius
convenis i atès que aquest preveu que es prorrogarà anualment, de forma automàtica,
llevat de denúncia expressa per alguna de les parts signants, procedint-se a la signatura
d’un annex d’actualització de dades.
Atès que en data 15 de gener de 2019 RE 2019/75 s’ha comunicat a l’Ajuntament de
L’Aldea l’acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre de data 28 de
desembre de 2018 pel qual es resol l’aprovació de l’annex per a l’any 2019 del conveni
esmentat el qual contempla l’actualització de l’import econòmic que ha d’assumir
l’Ajuntament de per a l’any 2019 en relació a dit conveni i quin import es de 573,74 €.
Vist que és d’interès per a l’Ajuntament
interadministrativa per a l’any 2019.

mantenir

aquesta

col·laboració

Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern
Local en virtut de la delegació de competències prevista en el Decret de l’Alcaldia núm.
47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
1r.- Aprovar l’annex per a l’any 2019 al conveni signat entre el Consell Comarcal del
Baix Ebre i els Ajuntaments de la comarca per a la realització del BAT dins del Programa
per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les
persones amb dependències (ProdeP).
2n.- Comprometre’ns a aportar la quantitat de 573,74 € per a la prestació de l’esmentat
conveni durant l’any 2019 i abans del 31 de desembre d’enguany, i que inclou les
actuacions que figuren al corresponent expedient amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 942/46500.
3r.- Facultar l’Alcalde, per a la signatura de tots els documents necessaris per a
l’efectivitat de l’acord.
4rt.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre per als efectes que
correspongui.
5è.- Traslladar el present acord al departament d’intervenció-tresoreria per al seu
coneixement i efectes oportuns.
6è.- Publicar el present annex al Portal de Transparència de l’Ajuntament L’Aldea.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.6.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DE L'ANNEX 2019 AL
CONVENI MARC PER A LA COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL
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CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA, PER A LA
PRESTACIÓ, MANTENIMENT I LA MILLORA DE LES PRESTACIONS DE SERVEIS
I ECONÒMIQUES DE LA XARXA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PÚBLICA I
ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL. NÚM. EXP.: 2019/38.
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora de Benestar Social i Família:
“Per part del CCBE en data 15 de gener de 2019, s’ha fet arribar a l’Ajuntament de
l’Aldea el contingut de l’annex exercici 2019 al Conveni Marc per a la Cooperació
Interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea, per
a la prestació, manteniment i la millora de les prestacions de serveis i econòmiques de
la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres programes relatius al benestar social.
La raó d’aquest annex és la clàusula quarta del conveni marc esmentat, el qual preveu
que el CCBE destinarà íntegrament les aportacions econòmiques establertes en el
contracte programa subscrit amb el corresponent Departament de la Generalitat de
Catalunya, a sufragar les despeses que es deriven de les prestacions de la xarxa de
serveis socials d’atenció pública i altres programes relatius al benestar social.
La mateixa clàusula disposa que l’Ajuntament de l’Aldea accepta aportar la quantitat que
per les prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres programes
relatius al benestar social en el seu municipi li corresponguin. Aquesta quantitat serà
fixada anualment mitjançant una addenda al referit Conveni Marc i caldrà que es faci
efectiva al Consell Comarcal abans del dia establert en aquell document.
Atès que per a l’exercici 2019 el referit annex preveu l’aportació de l’Ajuntament de
l’Aldea d’un import de 24.293,12 €, el 70% del qual s’ha de fer efectiu abans del dia 30
de setembre de 2019.
Atès que resulta d’interès municipal l’actualització dels termes del conveni marc
esmentat.
Ateses les consideracions jurídiques que es recullen en el referit Conveni.
Atès l’art. 303 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, pel que respecta als convenis
interadministratius.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local en virtut
de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret
núm. 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS,
1.- Aprovar el contingut i la signatura de l’annex exercici 2019 al Conveni Marc per a la
Cooperació Interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament
de l’Aldea, per a la prestació, manteniment i la millora de les prestacions de serveis i
econòmiques de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres programes relatius
al benestar social, en els termes que consta incorporat a l’expedient, el qual es considera
part integrant d’aquest acord.
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2.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 942/46500/01 la despesa
per import de 24.293,12 euros, derivada dels compromisos econòmics assumits en virtut
del present annex 2019 del Conveni referenciat.
3.- Facultar l’Alcaldia per a la signatura de la documentació que resulti necessària per
formalitzar del present annex.
4.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre.
5.- Publicar el present annex al Portal de Transparència de l’Ajuntament de L’Aldea.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.7.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DE L'ADDENDA 2019
AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA I EL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA SERVEIS D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIAL
PER A INFANTS I ADOLESCENTS. NÚM. EXP.: 2019/41.
Es dona compte de la següent proposta de la Regidora de Benestar Social i Família:
“Atès que en data 24 de novembre de 2017, el Ple del Consell va aprovar el Conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els Ajuntaments de la comarca
que desenvolupen plans locals de joventut, en matèria de serveis socials, polítiques de
joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. La vigència
del conveni s’establia des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2019,
coincident amb la mateixa data que s’estipula pel contracte programa.
Atès que en data 29 de desembre de 2017 es va signar el conveni entre el Consell
Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de L’Aldea per al desenvolupament de plans
locals de joventut, en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
Atès que per part del CCBE en data 15 de gener de 2019, s’ha fet arribar a l’Ajuntament
de l’Aldea el contingut l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea per al desenvolupament de plans locals de
joventut, en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius
al benestar social i polítiques d’igualtat.
Atès l’art. 303 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, pel que respecta als convenis
interadministratius.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local en virtut
de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret
núm. 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent ACORD,
1.- Aprovar el contingut i la signatura de l'addenda al Conveni de col·laboració entre el
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Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea per al desenvolupament de
plans locals de joventut, en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
2.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 942/46500/01 la despesa
per import de 12.178,34 euros, derivada dels compromisos econòmics assumits en virtut
de la present addenda 2019 del Conveni referenciat.
3.- Facultar l’Alcaldia per a la signatura de la documentació que resulti necessària per
formalitzar de la present addenda.
4.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre.
5.- Publicar el present annex al Portal de Transparència de l’Ajuntament de L’Aldea.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
MENOR DE SERVEIS PUBLICITARIS. NÚM. EXP. 2019/25.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès el pressupost presentat en data 11 de gener de 2019, per part de l’empresa EBRE
DIGITAL S.L. per a la prestació de serveis publicitaris i de difusió televisiva dels
esdeveniments culturals, esportius i lúdics del municipi de l’Aldea durant l’any 2019, el
qual ascendeix a un import de 6.325,60 €, IVA exclòs.
Atès que en la partida pressupostaria 920/22602 hi ha consignació de crèdit suficient
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
EBRE DIGITAL SL contractacions menors amb càrrec al pressupost municipal 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 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 prestació de serveis
publicitaris i de difusió televisiva dels esdeveniments culturals, esportius i lúdics del
municipi durant l’any 2019, per un import de 6.325,60 €, IVA exclòs, més 1.328,38 €
corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa EBRE DIGITAL S.L., segons la
proposta econòmica presentada per l’adjudicatari en data 11 de gener de 2019.
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 7.653,98 euros amb càrrec a
l’aplicació del pressupost municipal 920/22602.
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3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal
d’intervenció.
4.- Publicar el present acord al Portal de Transparència de l’Ajuntament de L’Aldea.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.9.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'APROVACIÓ DEL CONTRACTE
MENOR PER A LA REDACCIÓ DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE
L'SCRUA. NÚM. EXP.: 2019/56.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En data 16 de gener de 2019 amb R.E 2019/198 en Antoni Garcia Felix va presentar
un pressupost per import de 3.600 euros (IVA exclòs) per a la redacció de l’estudi de
seguretat i salut del Projecte SCRUA.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
Antonio Garcia Felix contractacions menors amb càrrec al pressupost municipal 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 pressupostària 459/22706 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.- Aprovar l’adjudicació a favor d’Antonio Garcia Felix del contracte menor per a
redactar l’estudi de seguretat i salut del Projecte SCRUA per un import de 3.600 euros
més 21% d’IVA, resultant un import total de 4.356 euros, segons pressupost presentat
en data 16 de gener de 2019 amb R.E 2019/198.
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 4.356 euros en càrrec a l’aplicació
pressupostària 459/22706.
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i l’interessat.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.10.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ REFERENT AL CONTRACTE
MENOR DE SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE VIDEO-ACTA I EL SEU
MANTENIMENT, EN LA MODALITAT DE COMPRA MITJANÇANT LA CENTRAL DE
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COMPRES AGREGADES DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNCIPIS (ACM).
NÚM. EXP.: 2019/68.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“Atès que l’Ajuntament de L’Aldea es troba adherit al Sistema d’adquisició centralitzada
del Consorci Català pel desenvolupament Local / Associació Catalana de Municipis
(ACM) de conformitat amb l’acord de data 8 de març de 2017.
Atès que l’Ajuntament de L’Aldea vol adquirir un sistema de vídeo-acta i servei de
manteniment per tal de retransmetre i gravar tots els actes que es desenvolupin a la sala
d’actes de la Corporació.
Atès l’acord marc de subministrament del sistema de vídeo-acta i els serveis de
manteniment associats adjudicats a l’empresa VIRTUAL REALITY SOLUTIONS –
SOLUCIONES INFORMATICAS GLOBALES UTE mitjançant l’Associació Catalana de
Municipis.
Atès que per tal de donar el servei de vídeo-actes, l’Ajuntament ha de contractar,
mitjançant el sistema de compres agregades de l’ACM, els següents lots:

SUBLOT 1.1
SUBLOT 1.3
SUBLOT 1.4
SUBLOT 1.8
SUBLOT 1.12
TOTAL

SUBLOT 1.14

LOT 1 Sistema de vídeo-acta, equips de gravació i
transmissió d’actes.
Software de gravació, gestió i firma digital
Equip de control
Sistema de vídeo sala convencional primera càmera
Sistema àudio sala convencional lot 5 micros
Allotjament servidor local

LOT 1 Sistema de vídeo-acta, equips de
gravació i transmissió d’actes.
Manteniment del sistema

PREU
2.279,00 €
1.272,00 €
1.883,80 €
2.401,47 €
2.279,00 €
10.065,27 €
PREU

147,92 €/mes

Atès que en les partides pressupostaries 920/64103 i 920/21600 hi ha consignació de
crèdit suficient per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest
contracte.
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.- Aprovar l’adjudicació a favor de del contracte menor per a l’empresa VIRTUAL
REALITY SOLUTIONS – SOLUCIONES INFORMATICAS GLOBALES UTE mitjançant
l’Associació Catalana de Municipis, per un import de 10.065,25 € més 21% d’IVA,
resultant un import total de 12.178,98 euros.
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2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 12.178,98 euros en càrrec a l’aplicació
pressupostària 920/64103 i de 147,92 €/mes en càrrec a l’aplicació pressupostària
920/21600.
3r.- Notificar el present acord a l’empresa VIRTUAL REALITY SOLUTIONS –
SOLUCIONES INFORMATICAS GLOBALES UTE i a la central de compres agregades
de l’Associació Catalana de Municipis.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.11.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D'UN GUAL AL
CARRER LLUIS BRAILLE XX. INTERESSAT: E. K. A. R.. NÚM. EXP.: 2018/1243.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“Vista la petició presentada en data 21 de desembre de 2018 RE 2018/4615 per part del
Sr. E. K. A. R. en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Lluis Braille del municipi
a l’alçada del núm. XX.
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància
Municipal mitjançant informe de data 11 de gener de 2019, 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. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest
ACORD,
1.- Concedir al Sr. E. K. A. R. llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer Lluis
Braille núm. XX de L’Aldea.
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període
2019 i següents, segons el següent detall:
Nom
Cognoms
E. K. A. R.

Situació
C/ Lluís
Braille XX

Número
de gual
203

Mida gual
Gual sense baden de 2,62
metres x 30 €/ml = 78,60 €
anuals

TOTAL
GUAL
78,60 €

3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 203.
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4.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància, a Base-Gestió d’Ingressos
i al Sr. E. K. A. R. amb DNI Núm. XXXXXXXX-F.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.12.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D'UN GUAL AL
CARRER MAJOR XXX. INTERESSAT: R. B. F. NÚM. EXP.: 2018/1242.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“Vista la petició presentada en data 21 de desembre de 2018 RE 2018/4615 per part de la
Sra. R. B. F. en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Major del municipi a l’alçada
del núm. XXX.
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància
Municipal mitjançant informe de data 11 de gener de 2019, 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. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest ACORD,
1.- Concedir a la Sra. Rosa Benet Falcó llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer
Major núm. 367 de L’Aldea.
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període 2019
i següents, segons el següent detall:
Nom
Cognoms
R. B. F.

Situació
C/ Major
XXX

Número
de gual
204

Mida gual
Gual sense baden de 2,70
metres x 30 €/ml = 81,00 €
anuals

TOTAL
GUAL
81,00 €

3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 204.
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4.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància, a Base-Gestió d’Ingressos i a
la Sra. R. B. F. amb DNI Núm. XXXXXXXX-F.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 13:55 hores del dia 23 de gener de 2019, de
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 17 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Accidental

Daniel Andreu i Falcó

Estefania Curto i Zapater

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

17

