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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 20/18 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 22 
D’AGOST 2018. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  22 d’agost de 2018 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 22 d’agost de 2018, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern 
Local, que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota 
la Presidència del Sr. Simon Falcó i Moreso, i assistits per mi, el Secretari Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde Accidental 
Sr. Simón Falcó i Moreso  
  
Vocals 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
Sr. Albert Borràs i Tafalla 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo i Ventura 
 
Presideix la sessió de la Junta de Govern Local el 1r Tinent d’Alcalde, el Sr. Simón 
Falcó i Moreso, en virtut del Decret d’Alcaldia número 2018/305 de data 8 d’agost de 
2018. 
 
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: 
 
1r.- APROVACIÓ LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS DE D ATA 8 D’AGOST 
DE 2018 I 16 D’AGOST DE 2018. 
 
El Sr. Simon Falcó pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació als esborranys de les actes de la sessió ordinària del dia 8 
d’agost de 2018 i de la sessió extraordinària del dia 16 d’agost de 2018 que els hi van 
ser degudament lliurades. Al no fer-se cap observació, queda aprovada per unanimitat 
l’esborrany de referència.  
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Alcaldia 
 
2.1.1. PROPOSTA D'ACORD SOBRE APROVACIÓ D'UN CONVEN I DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA I LA UN IÓ ESPORTIVA 
ALDEANA. EXP. 2018/864. 
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Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Que per part de l’Ajuntament de L’Aldea existeix la voluntat de portar a terme accions 
que contribueixin a la pervivència i manteniment de les activitats esportives que 
desenvolupen les entitats sense ànim de lucre del municipi. 
 
Que la UE Aldeana és una entitat sense ànim de lucre quin objecte social és el foment 
de l’activitat esportiva, competitiva, de lleure i social. 

 
Que el proper mes de setembre s’inicia la nova temporada de futbol 2018-2019. 
 
Que per disposar de liquidesa als efectes de fer front a les despeses de l’entitat que es 
deriven de la nova temporada, tals com: 

 
• Costos de desplaçaments a competicions oficials amb els 

corresponents justificants. 
• Arbitratges, llicències federatives 
• Material esportiu, específic o bé de caràcter auxiliar (sanitari, 

rehabilitació). 
• Despeses per formació de personal de l’entitat (assistència a cursets 

dels entrenadors, delegats, directius, d’àrbitres, etc.) 
• Despeses per assistència a competicions o campionats especials. 
• Despeses ocasionades per la col·laboració en activitats organitzades 

per les Regidories de l’Ajuntament de l’Aldea. 
• Despeses per l’organització de les activitats pròpies de l’entitat 

beneficiària. 
• Despeses d’organització en torneigs oficials i amistosos. 
• Assegurances. 
• Despeses de desplaçaments dels jugadors del primer equip. 
• Equipament esportiu. 
• Despeses de gestoria. 
• Comunicacions: telèfon, tèlex, telegrames, correu, missatgeria.  
• Despeses de desplaçament dels equips del Futbol Base en sortides 

esportives. 
 
Els òrgans de govern d’aquesta entitat disposaran d’un import de 6.000 €, provinents 
del fons monetari de titularitat de la UE Aldeana, que va percebre en motiu de la venda 
del camp de futbol “La Unió” a l’Ajuntament de L’Aldea, l’any 1.991, amb el compromís 
de restituir aquest mateix import a dit fons en el moment que l’entitat disposi de 
liquidesa econòmica per efectuar aquest reintegrament i sempre com a molt tard el dia 
30 de desembre de 2019. 
 
L’Ajuntament de L’Aldea te la voluntat de seguir col·laborant amb la UE Aldeana per al 
foment de l’activitat esportiva, competitiva, de lleure i social que representa la pràctica 
del futbol en les diferents franges d’edat, i per això es compromet a consignar en el 
pressupost municipal de l’any 2019 una subvenció nominativa a favor de la UE 
Aldeana. 
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Aquesta subvenció per import de 18.500 € i en termes generals ha de servir per a 
col·laborar amb l’entitat per al desplegament de les seves activitats que es concretaran 
en un futur conveni que es signarà l’any 2019, un cop aprovat el pressupost municipal 
d’aquest exercici. 
 
L’entitat per a percebre el pagament de la subvenció que es consignarà en el 
pressupost municipal de 2019 haurà de complir amb la obligació legal de justificar les 
despeses en les que hagi incorregut durant aquest exercici i sempre donant 
compliment a les clàusules del conveni que s’ha esmentat. 

 
La UE Aldeana es compromet en virtut d’aquest acord a reintegrar la quantitat de 
6.000 € al fons monetari provinent de la venda del camp de futbol “La Unió” a 
l’Ajuntament de L’Aldea, i que és de la seva titularitat, i a acreditar davant de 
l’Ajuntament de L’Aldea el compliment d’aquest compromís, com a molt tard el dia 30 
de desembre de 2019. 

 
La manca d’acreditació per part de la UE Aldeana del compliment del compromís 
anterior es contemplarà en el conveni regulador de la subvenció municipal 2019, com 
una causa de reducció de l’import de la subvenció municipal concedida en la mateixa 
quantia que s’hagi deixat de restituir al fons monetari procedent de la venta del camp 
de futbol efectuada l’any 1.991. L’Ajuntament reservarà 6.000 € de la subvenció 
concedida a la UE Aldeana fins el compliment per part de l’organisme gestor (junta 
UEA) de l’obligació de restituir els 6.000 € provinents del fons procedent de la venda 
de l’Estadi La Unió a l’Ajuntament de L’Aldea, amb data límit per fer front a aquesta 
obligació el dia 30 de desembre de 2019.  

 
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. 47/2015 de 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’entitat UNIÓ 
ESPORTIVA ALDEANA 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 la UNIÓ ESPORTIVA ALDEANA, 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. 
 
PUNT D’URGÈNCIA.-  
 
El 1r. Tinent d’Alcalde exposa als assistents la necessitat d’adoptar amb caràcter 
urgent un acord referent a la incoació d’un expedient de contractació de les obres d’ 
Arranjament del camí de la Sèquia Mare del municipi de l’Aldea. Indica que aquest 
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acord no s’ha adoptat anteriorment donat que el projecte estava en fase de informació 
pública, manifesta que precisament el 20 d’agost va finalitzar aquest termini sense que 
s’hagueren presentat al·legacions, fet que possibilita l’aprovació definitiva del projecte 
en la propera Junta. No obstant per no perllongar en el temps l’adjudicació del 
contracte d’aquestes obres i tenint en compte que les mateixes es financen amb una 
subvenció de la Generalitat de Catalunya, la normativa de la qual exigeix que aquestes 
s’executin dintre del 2018 (Ordre: GAH/1342/2017, de 7 de juny. Codi 2018/126), és 
urgent adoptar un acte tràmit d’impuls d’aquest expedient.  
 
S’aprova per UNANIMITAT de tots els assistents el caràcter urgent d’aquest punt. 
 
Tot seguit es dóna compte de la següent proposta d’acord urgent: 
 
Proposta d’acord referent a la necessitat d’iniciar  la tramitació d’un expedient de 
contractació 
 
Assumpte: Acord d'inici de l'expedient de contractació 
 
Contracte: Obres del projecte "Arranjament del camí de la Sèquia Mare del municipi de 
l’Aldea" 
 
Òrgan de contractació: per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del 
decret de l'Alcaldia núm. 47/2015 de 2 de juliol de 2015, és la Junta de Govern Local.  
 
Fets  
 
Per part dels Serveis Tècnics municipals s’ha redactat un projecte d’obres per arranjar 
el camí municipal conegut amb el nom de “Camí de la Sèquia Mare”. La necessitat 
d’executar aquestes obres ve donada pel mal estat en que es troba aquest camí. De 
fet en data 25 d’octubre de 2017, l’Ajuntament de l’Aldea ja va aprovar una memòria 
valorada que feia una  descripció de quines obres s’havien d’executar i les avaluava 
econòmicament. Aquesta memòria va servir per poder sol·licitar  una subvenció davant 
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya l’any 2017,  i que ha estat concedida per import de 48.033,90 
€.  
 
Per això es va  considerar convenient tramitar i aprovar un projecte de les referides 
obres per poder procedir a la contractació de les mateixes, i els serveis tècnics 
municipals van redactar un projecte simplificat d’obres, tenint en compte el previst a 
l’art. 232.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic amb 
relació amb l’art. 126 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel RD 1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
Aquest projecte es va aprovar inicialment  per acord de la Junta de Govern Local en 
data 3 de juliol de 2018, i s’ha sotmès a un període d’informació pública de 30 dies 
hàbils, mitjançant la inserció d’un anunci en el BOP de Tarragona de data 6 de juliol de 
2018 i núm. 131 Durant aquest termini no consta que s’hagin presentat al·legacions, i 
procedeix l’adopció de l’acord de l’aprovació definitiva d’aquest projecte. 
 
Arribat a aquest punt es fa necessari iniciar els tràmits corresponents per procedir a la 
contractació de les obres del projecte indicat, ja que, cal reparar aquest camí municipal 
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per tal que pugui ser utilitzat en condicions de seguretat viaria, i aquests treballs no 
poden ser  executats amb mitjans propis. 
 
Aquestes obres són necessàries degut al mal estat en que es troba el camí derivat del 
desgast ocasionat pel seu ús i per les inclemències meteorològiques que han anat 
deteriorant-lo. 
 
Fonaments jurídics 
 
L'art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la 
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que 
les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin 
necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals.  
 
L'article 116 LCSP estableix que la signatura de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l'expedient corresponent, 
que la inicia l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. 
 
Atenent el valor estimat de la contractació projectada es considera procedent la 
utilització del procediment obert simplificat, tot tenint en compte el previst a l’art. 159 
de la LCSP, i en particular les especificacions contingudes a l’apartat 6 d’aquest 
precepte. 
 
Per tot això, es proposa a  la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.-  Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte "Arranjament del 
camí de la Sèquia Mare de l’Aldea", per procediment obert simplificat, seguint la 
tramitació prevista en l’art. 159.6 de la LCSP ( Llei 9/2017, de 8 de novembre) 
 
Segon.-  Que s'incorpori a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i 
el de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i tots aquells informes que 
requereixi la Llei de contractes del sector públic. 
 
Tercer.-  Que s'incorpori a l'expedient el certificat d'existència de crèdit o document que 
legalment el substitueix, i la fiscalització prèvia de la intervenció, si escau, en els 
termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre. 
 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:10 hores d el dia 22 d’agost de 2018, de 
la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta de 5 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde suplent               El Secretari Accide ntal 
 
 
 
Simon Falcó i Moreso     Joan Rallo i Ventura  
 


