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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 21/18 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 5 DE 
SETEMBRE 2018. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1a 
DATA: 5 de setembre de 2018 
 
A L’Aldea, quan són les 20:00 hores, del dia 5 de setembre de 2018, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern 
Local, que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota 
la Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
 
Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó 
 
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
Sr. Albert Borràs i Tafalla 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
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 DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DA TA 22 D’AGOST DE 
2018. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 
d’agost de 2018 que els hi van ser degudament lliurada. Al no fer-se cap observació, 
queda aprovada per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2. PROPOSTES 
 
2.1. Urbanisme 
 
2.1.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA  DEL PROJECTE 
D’OBRES SIMPLIFICAT PER A L’ARRANJAMENT DEL “CAMÍ D E LA SÈQUIA 
MARE” AL TERME MUNICIPAL DE L’ALDEA”. NÚM. D’EXP. 2 018/692. 
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Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 3 de juliol de 2018 va 
aprovar inicialment el projecte d’obres simplificat per a l’arranjament del “Camí de la 
Sèquia Mare” al terme municipal de l’Aldea, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Atès que el referit Projecte ha estat sotmès al tràmit d’informació pública pel termini de 
30 dies hàbils, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el BOP de 
Tarragona núm.131 de 6 de juliol de 2018, i també es publicà el corresponent anunci 
en el taulell d’edictes d’aquesta corporació i en el portal de la transparència de 
l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions. 
 
Vist que el tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte (article 37 del 
ROAS), per a la qual cosa és competent aquesta Junta de Govern Local, atès el que 
disposen l’article 235.2 del TRLMC i l’article 38 del ROAS, en relació amb el Decret de 
l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte simplificat d’obra ordinària per a 
l’arranjament del “Camí de la Sèquia Mare” en el terme municipal de l’Aldea, redactat 
pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost d’execució de 40.652,78 euros, 
IVA exclòs. 
 
SEGON- Publicar aquest acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell 
d’anuncis de l’ajuntament, i en el butlletí d’informació local als efectes de l’article 38.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2. Alcaldia 
 
2.2.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UN CONTRACTE ME NOR PER DE LA 
FESTA MÍTICS ON TOUR DURANT LES FESTES MAJORS 2018.  EXP. 2018/840. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“La Regidoria de Festes va organitzar el dia 10 d’agost de 2018 la Festa Mítics On 
Tour dintre les Festes Majors 2018. Per poder dur a terme aquest acte es va efectuar 
la contractació de la mercantil Masia Pla dels Catalans SL. 
 
La despesa d’aquest servei ascendeix a 6.000,00 euros (IVA exclòs), segons factura 
presentada a l’Ajuntament en data 21 d’agost de 2018 amb núm. de registre 
2018/3050. 
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L’import d’aquesta despesa ens situa en la figura del contracte menor prevista a l’art. 
118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
En virtut de la delegació de competències conferides per l’Alcaldia a la Junta de 
Govern Local en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, correspon a 
aquest darrer òrgan l’aprovació d’aquelles despeses quin import superen els 3.000 
euros. 
 
Donat que el servei encarregat a la mercantil Masia Pla dels Catalans SL era 
indispensable per portar a terme l’acte del dia 10 d’agost de 2018 durant les Festes 
Majors 2018. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostària 338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre aquest pagament. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposta l’adopció de l’acord següent: 
 
1.-Aprovar i disposar la despesa per import de 6.600,00 euros (IVA inclòs) 
corresponent a la realització de la festa Mítics On Tour que va tenir lloc el dia 10 
d’agost de 2018 a favor de la mercantil Masia Pla dels Catalans SL. 
 
2.- Aplicar aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 338/22608. 
 
3.- Notificar quest acord al servei municipal d’intervenció i a l’empresa adjudicatària del 
servei.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ D’UNA LLIC ÈNCIA PER A LA 
TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. INTERES SAT: R. M. G. 
EXP. 2018/693. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la sol·licitud de nova llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos 
presentada pel Sr. R. M. G., en data 16/05/2018, RE número 96 del servei municipal 
de vigilància, en relació a l’animal de raça Pit Bull Terrier i que respon 
al nom “MINNIE” i amb núm. d’inscripció al registre municipal 708 P. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretaria-intervenció de data 31/08/2018 respecte la 
petició presentada. 
 
Vist el que disposen els arts. 2 i 3 del RD 287/2002, de 22 de març, per mitjà del qual 
es desenvolupa la Llei 50/99 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos, amb la redacció donada pel RD 1570/2007, de 30 
de novembre i els arts. 2 i 3 del Decret 170/2002, de data 11 de juny, sobre mesures 
en matèria de gossos potencialment perillosos. 
 
Vista la documentació aportada per l’interessat per a la tramitació de la seva sol·licitud. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan per Decret de L’Alcaldia núm. 
47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
1r.- Aprovar la sol·licitud de nova llicència per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos a favor del Sr. R. M. G. amb DNI XXXXXXXXF en relació al gos que té les 
dades següents: 
 

• Nom: MINNIE 
• Raça: PIT BULL TERRIER 
• Sexe: Femella 
• Data de naixement: 04/03/2017 
• Núm. d’identificació: 941000021504XXX 
• Núm. d’inscripció en el registre municipal: 708P 

 
2n.- La validesa d’aquesta LLICÈNCIA és de 5 anys. Aquesta llicència perdrà la seva 
vigència en el moment que el titular deixi de complir els requisits previstos en els arts. 
3 del RD 287/02 i 3 del Decret 170/02, i què són els següents: 
 
“Determina l’article 3 del R.D. 287/02 i 3 del Decret 170/02 que per l’obtenció o 
renovació de la llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos, es requereix 
el compliment per l’interessat dels següents requisits: 
 
-Ser major d’edat. 
-No haver estat condemnat pels delictes que anomena i no estar privat per resolució 
judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. 
-No haver estat sancionat per infraccions greus o molts greus amb alguna de les 
sancions accessòries previstes a la Llei 50/99 i articles 10 i ss. de la Llei del Parlament 
de Catalunya 10/1999, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
-Disposar de la capacitat física i aptitud psicològica adients per la tinença d’animals 
potencialment perillosos. 
-Acreditar haver constituït una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb una cobertura no inferior a 150.253 euros. 
 
Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència ha de ser comunicada pel 
seu titular en el termini de 15 dies, comptadors des de la data en que es produeixi a 
l’Ajuntament. 
 
3r.- Indicar al propietari del gos que de conformitat amb el previst en els arts. 8 del RD 
287/02 i 5 del Decret 170/02 sobre mesures en matèria de gossos potencialment 
perillosos la presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics 
exigirà que la persona que els condueixi i controli porti la llicència a què es refereix 
aquest acord, així com certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al Registre 
municipal d’animals potencialment perillosos.  
 
Els animals potencialment perillós d’espècie canina, en llocs públics, hauran de portar 
necessàriament morrió apropiat per la tipologia de cada animal. Tanmateix hauran de 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   5 

ser conduits i controlats amb corretja no extensible de menys de 2 metres, sense que 
pugui portar més d’un d’aquests gossos cada persona. 
 
Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa, parcel·la, etc., 
hauran d’estar lligats, tret que disposin d’habitacle amb la superfície, alçada i 
tancament adient, per protegir les persones o animals que hi entrin. 
 
La pèrdua o sostracció d’aquests animals s’haurà de comunicar al Registre municipal.  
 
4t.- Aprovar la liquidació de la taxa aplicada en virtut d’allò previst en l’O. F. Número 8 
art. D) a). per un import de 9,35 euros. 
 
5è.- El titular ha d’aportar anualment a l’Ajuntament la renovació da la pòlissa 
d’assegurança de l’animal. 
 
6è.- Notificar aquest acord a l’interessat i als serveis adients als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ D’U N EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ D’OBRES. EXP. 2018/913. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Expedient número: 2018/913. 
 
Contractació: Obres del projecte "Arranjament del camí de la Sèquia Mare al 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 
 
La Junta de Govern Local va acordar l'inici de l'expedient de contractació i va motivar 
la necessitat del contracte. 
 
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el 
corresponent projecte d’obres, els quals, han de regir la present contractació. 
 
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les 
necessitats del present contracte amb càrrec al pressupost de despeses de la 
Corporació de 2018. 
 
Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient en data 4 de setembre 
de 2018. 
 
Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa en data 4 
de setembre de 2018. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent: 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres del projecte "Arranjament del 
camí de la Sèquia Mare al municipi de l’Aldea" mitjançant procediment obert 
simplificat, amb un pressupost base de licitació de 40.652,78,- € i 8.537,08,- € en 
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus del 21%, i una durada del 
contracte de 20 dies hàbils, tot tenint en compte les particularitats contemplades a l’art. 
159.6 de la LCSP. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars d’aquest contracte. 
 
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació i procedir a la publicació en 
el Perfil de contractant de l’anunci de licitació, perquè en el termini de DEU dies hàbils, 
comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de l'anunci, es presentin les 
proposicions que s'estimin pertinents. 
 
Quart. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la 
DA 2a del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i, si escau, comprometre 
els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Cinquè .- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva 
composició en el perfil de contractant: 
 
President/a: Jordi Gas i Forés, tècnic municipal d’urbanisme 
Vocal: Maria Rosa Pons i Ferré, secretària-interventora 
Vocal: Jordi Monrós i Garate, secretari-interventor del SAM de la Diputació de 
Tarragona. 
 
Secretari/ària: 
Titular: Joan Rallo Ventura 
Suplent: Mercedes Vallés Bertomeu 
 
Els Custodis de les claus d'accés als sobres digita ls són: 
 
Jordi Gas i Forés 
Maria Rosa Pons i Ferré 
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Jordi Monros Garate 
 
Sisè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de 
contractació, així com la composició dels membres de la mesa de contractació. 
 
Setè.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació.” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde exposa que és necessari introduir esmenes en aquesta proposta i en el 
PCAP que s’ha incorporat en aquest expedient pel fet que s’ha comunicat a aquest 
Ajuntament que el Sr. Jordi Monrós estarà absent del seu lloc de treball per motiu de 
vacances a partir del dia 14 de setembre de 2018 i no es reincorporarà fins el dia 1 
d’octubre de 2018. 
 
Així aquestes modificacions afecten a: 
 
1.- A la clàusula 16 del PCAP, que ha de passar a tenir el contingut següent, pel que 
respecta a la composició de la mesa de contractació: 
 
“Mesa de contractació 
 
La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres i la seva composició 
es publicarà en el perfil del contractant amb anterioritat a la seva constitució: 
 
- President/a: Jordi Gas i Forés, tècnic municipal d’urbanisme 
- Vocal: Joan Rallo i Ventura, funcionari de l’Ajuntament de L’Aldea 
- Vocal: Maria Rosa Pons i Ferré, secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament de l’Aldea o 
qui legalment la substitueixi. 
 
- Secretari/ària, amb veu i sense vot: 
Titular: Estefania Curto Zapater 
Suplent: Mercedes Bertomeu Vallés” 
 
2.- El punt cinquè de la proposta d’acord, que s’ha transcrit anteriorment, ha de passar 
a tenir aquest contingut: 
 
“Cinquè .- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva 
composició en el perfil de contractant: 
 
President/a: Jordi Gas i Forés, tècnic municipal d’urbanisme 
Vocal: Maria Rosa Pons i Ferré, secretària-interventora 
Vocal: Joan Rallo Ventura, auxiliar administratiu de secretaria 
 
Secretari/ària: 
 
Titular: Estefania Curto Zapater 
Suplent: Mercedes Bertomeu Vallés 
 
Els Custodis de les claus d'accés als sobres digita ls són: 
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Jordi Gas i Forés 
Maria Rosa Pons i Ferré 
Joan Rallo i Ventura” 
 
S’aprova per UNANIMITAT dels assistents la incorporació d’aquestes esmenes 
indicades, per tant la proposta definitiva que es sotmet a votació dels assistents és la 
següent: 
 
“Expedient número: 2018/913. 
 
Contractació: Obres del projecte "Arranjament del camí de la Sèquia Mare al 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 
 
La Junta de Govern Local va acordar l'inici de l'expedient de contractació i va motivar 
la necessitat del contracte. 
 
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el 
corresponent projecte d’obres, els quals, han de regir la present contractació. 
 
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les 
necessitats del present contracte amb càrrec al pressupost de despeses de la 
Corporació de 2018. 
 
Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient en data 4 de setembre 
de 2018. 
 
Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa en data 4 
de setembre de 2018. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent: 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres del projecte "Arranjament del 
camí de la Sèquia Mare al municipi de l’Aldea" mitjançant procediment obert 
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simplificat, amb un pressupost base de licitació de 40.652,78,- € i 8.537,08,- € en 
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus del 21%, i una durada del 
contracte de 20 dies hàbils, tot tenint en compte les particularitats contemplades a l’art. 
159.6 de la LCSP. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars d’aquest contracte, 
amb la modificació de la clàusula 16, de forma que els vocals de la Mesa són els que 
s’indiquen al punt cinquè d’aquesta proposta. 
 
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació i procedir a la publicació en 
el Perfil de contractant de l’anunci de licitació, perquè en el termini de DEU dies hàbils, 
comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de l'anunci, es presentin les 
proposicions que s'estimin pertinents. 
 
Quart. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la 
DA 2a del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i, si escau, comprometre 
els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Cinquè .- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva 
composició en el perfil de contractant: 
 
President/a: Jordi Gas i Forés, tècnic municipal d’urbanisme 
Vocal: Maria Rosa Pons i Ferré, secretària-interventora 
Vocal: Joan Rallo Ventura, auxiliar administratiu de secretaria 
 
Secretari/ària: 
Titular: Estefania Curto Zapater 
Suplent: Mercedes Bertomeu Vallés 
 
Els Custodis de les claus d'accés als sobres digita ls són: 
 
Jordi Gas i Forés 
Maria Rosa Pons i Ferré 
Joan Rallo i Ventura 
 
Sisè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de 
contractació, així com la composició dels membres de la mesa de contractació. 
 
Setè.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 20:20 hores d el dia 5 de setembre de 2018, 
de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta d e 9 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President      La Secretària Interventora  
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa  Pons Ferré  


