ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 22/2017
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 29 DE JUNY
DE 2017.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 29 de juny de 2017
A L’Aldea, quan són les 20:00 hores, del dia 29 de juny de 2017, 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 extraordinària 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 DATA 21 DE JUNY DE
2017.
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 21 de
juny de 2017, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, queda
aprovat per unanimitat l’esborrany de referència.
2n.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB EL
CCBE PER REGULAR L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ DIRECTA
SUBVENCIÓ DIRECTA QUE S’HA DE DESTINAR A L’ARRANJAMENT DE
CAMINS.
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
Tot seguit es dóna compte del conveni que el Regidor de Governació, proposa de
signar amb el CCBE per regular l’atorgament de subvenció directa per destinar-la a
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l’execució d’obres d’arranjament dels camins Raval de Leche, camí 1 lateral sèquia
núm. 2 fins Mas Galdiri, Maestrat, Mas Roig-Guzman i Genís del terme de L’Aldea, el
qual diu literalment:
“CONVENI PER REGULAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER
DESTINAR-LA A L’EXECUCIÓ D’OBRES D’ARRANJAMENT DELS CAMINS: RAVAL
LECHE, CAMÍ 1 LATERAL SÈQUIA Nº 2 FINS MAS GALDIRI, MAESTRAT, MAS ROIGGUZMAN I GENÍS DEL TERME DE L’ALDEA.
Tortosa, _____ de __________de 2017
REUNITS
D'una part, el Sr. Daniel Andreu Falcó, President del Consell Comarcal del Baix Ebre
De l'altra Simón Falcó Moreso, 1r. Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de l’Aldea
Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i
MANIFESTEN
I. Amb data 13 de maig de 2016, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre i el
President de la Diputació de Tarragona han signat el Conveni Marc de col·laboració i
coordinació entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcal per a optimitzar la
prestació dels serveis municipals. Aquest document preveu afavorir la prestació de les
competències municipals, evitar duplicitats, defensar els interessos dels municipis i entitats
municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització, en especial els de menys
capacitat econòmica.
2. El conveni estableix un seguit d’actuacions que duran a terme els consells comarcals
basats en els principis que guien el model d’assistència i de gestió dels serveis adreçats
als municipis i EMD que són la proximitat, la simplificació, la gestió eficient i la no duplicitat.
Concretant aquestes camps d’actuacions defineix les inversions en obres i serveis de
competència municipal i d’abast o interès supramunicipal per desenvolupar en tres eixos,
entre aquests l’eix d’inversió en infraestructures i béns municipals destinats a l’ús general.
3.Com a continuació, el conveni estableix que la gestió i l’execució de les inversions de
caràcter supramunicipal la fan els consells comarcals per optimitzar els recursos i aprofitar
les economies d’escala. De forma general la prestació del servei i la gestió i execució de
les inversions és comarcal; per tant, s’impulsa el model de prestació de servei als
municipis.
4. D’altra banda, però, preveu que de forma excepcional les inversions les poden
contractar i executar directament els ens locals de la comarca, amb compliment dels
requisits de determinar dins el pla quines són aquestes inversions, , explicar i fonamentar
les raons per les quals s’opta per aquesta via i assumir la responsabilitat d’exigir als ens
locals el compliment de les obligacions i dels terminis d’adjudicació i justificació determinats
al conveni signat.
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5. L’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, disposa que
amb caràcter general les subvencions s’atorguen per concurrència competitiva i mitjançant
unes bases reguladores que detallen els procediment. No obstant això, en l’apartat 2
preveu que poden concedir-se subvencions de forma directa quan, entre d’altres supòsits,
estiguin previstes de forma nominativa als pressupostos dels ens locals i també aquelles
en que s’acreditin raons que dificulten la seva convocatòria.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre té disposat en el seu pressupost l’import de les
subvencions per arranjament de camins municipals i que, atesa la distribució del programa
comarcal no poden accedir altres ens locals a aquest atorgament i import, es preveu
l’atorgament d’una subvenció directa als ens locals que integren el programa 2014.
Per tot l'exposat, ambdues parts
CONVENEN
Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre atorga a l’Ajuntament de l’Aldea una subvenció
directa per import de 10.645,62 € destinada únicament i exclusivament a executar les
obres d’arranjament i millora dels camins Raval Leche, Camí 1 lateral sèquia nº 2 fins Mas
Galdiri, Maestrat, Mas Roig-Guzmán i Genís.
Segon. L’Ajuntament de l’Aldea lliurarà al Consell Comarcal del Baix Ebre , abans del 30
de novembre de 2017, la següent documentació relativa a l’execució de les actuacions:
Si les obres s’executen amb contracte signat d’acord amb la normativa vigent de contracts
del sector públic
- Contracte signat amb l’empresa adjudicatària de les obres i tramitat d’acord amb les
disposicions del decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de contractes del sector públic
- Factures i/o certificacions i justificació de pagaments de les obres executades
Si les obres s’executen per administració:
- Justificació de l’execució d’obres per administració
- Factures i justificació de pagaments de materials utilitzats en l’obra
- No s’accepta justificació de despeses de personal
Tercer. A fi de poder tenir constància de les actuacions desenvolupades, els serveis
tècnics comarcals inspeccionaran les obres que s’executen amb el finançament previst en
aquest conveni. A tal efecte, l’Ajuntament de l’Aldea comunicarà la data d’inici de les obres,
amb una antelació mínima de 5 dies, per tal de poder realitzar una visita d’inspecció
prèvia. Els serveis tècnics comarcals realitzaran totes les visites que considerin oportunes
per al correcte seguiment de les actuacions. En finalitzar es obres signaran, juntament amb
la direcció d’obra, un document on consti el resum econòmic i tècnic de les obres.
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Quart. En el termini dels 30 dies posterior a la data de lliurament de les dades de
justificació, el Consell Comarcal del Baix Ebre haurà de fer efectiu el pagament a
l’Ajuntament mitjançant transferència bancària al número de compte que figurarà en el
document de tramesa de justificació.
El Consell Comarcal del Baix Ebre podrà iniciar un expedient per a la compensació de
deutes entre ambdues administracions, cas d’haver deutes pendents de pagament per part
de l’Ajuntament de l’Aldea.
Cinquè. En compliment del conveni signat amb data 13 de maig de 2016 entre el Consell
Comarcal del Baix Ebre i la Diputació de Tarragona, arran del qual es finança aquesta
actuació, l’Ajuntament farà constar el finançament d’aquesta obra mitjançant la inserció de
la marca de la Diputació de Tarragona segons els Manual d’identitat corporativa i del text
que el Consell Comarcal li comunicarà . Aquesta referència s’ha d’inserir també en els
webs, publicacions o qualsevol altre mitjà en el qual es faci difusió de l’actuació.
El Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licitarà a l’Ajuntament la justificació de la publicitat
realitzada.
Sisè. La vigència d'aquest conveni s'estableix des de la data de la seva signatura, que es
produirà necessàriament abans de l'inici de les actuacions de licitació de l'obra per part de
l’Ajuntament i fins el moment que es produeixi l'efectiu cobrament de la part a aportar a
l'Ajuntament per part del Consell Comarcal.
I perquè consti signen aquest document, per duplicat exemplar, en el lloc i la data esmentat
a l'inici del document.
Segueixen les signatures”.
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. 47/2015 de data 2 de juliol.
Primer.- Aprovar i signar el conveni que ha quedat transcrit.
Segon.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al 1r. Tinent d’Alcalde Sr.
Simon Falcó i Moreso per a la tramitació i execució del present acord.
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA PRÒRROGA D’UNA CONTRACTE DE
SERVEIS EN MATÈRIA D’ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA COMPTABLE I
ECONÒMICA-FINANCERA. (VIDIELLA I ROSA).
Es dóna compte de la següent proposta d’Alcaldia:
L’Ajuntament de l’Aldea en data 11 de juliol de 2016 va formalitzar amb l’empresa
Vidiella & Rosa Auditors, SRC un contracte administratiu per a la prestació de serveis
consistents en assistència i assessorament comptable i econòmico-financer de
l’Ajuntament de L’Aldea.
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La clàusula núm. 6 del PCAP d’aquesta contractació en relació a la durada d’aquest
contracte disposa del següent:
“El contracte tindrà una durada d’1 any, a partir de l’endemà de la seva formalització.
El contracte serà prorrogable per un període d’1 any més, de forma expressa i per mutu acord
de les parts abans de la finalització del mateix, sense que la durada de la seva vigència total,
incloses les pròrrogues, pugui excedir de 2 anys.”

Atès que l’empresa Vidiella & Rosa Auditors, SRC en data 22 de juny de 2017 ha
presentat a l’Ajuntament un escrit amb reg. d’entrada núm. 2017/1605 en el qual
manifesta la seva voluntat de prorrogar el contracte de serveis per un any més.
Atès que l’empresa A Vidiella & Rosa Auditors, SRC des de l’inici de l’execució del
contracte esmentat ha prestat a l’Ajuntament els seus serveis satisfactòriament.
Atès que en el pressupost municipal de l’any 2017 figura l’aplicació pressupostària
núm. 931/22706 amb consignació de crèdit suficient per assumir les obligacions
econòmiques derivades de la pròrroga d’aquest contracte.
Atès el previst a l’art. 23 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel RDL 3/2011 de data 14 de novembre de 2011.
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 l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Prorrogar el contracte de prestació del Servei d’Assessoria Comptable
formalitzat en data 11 de juliol de 2016 amb l’empresa Vidiella & Rosa Auditors, SRC
per un any més, establint com a data de finalització del contracte prorrogat el dia 11 de
juliol de 2018. Durant el període de durada de la referida pròrroga les característiques
del contracte objecte de pròrroga es mantindran inalterables.
Segon.- Autoritzar i comprometre la despesa derivada de la referida pròrroga en càrrec
a la partida pressupostària 931/22706 del vigent pressupost municipal.
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del contracte i traslladar-lo
al servei municipal d’intervenció.
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR
D’OBRES PER A L’ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS MUNICIPALS.
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
La Junta de Govern Local en sessió de data 21 de juny de 2017 va aprovar la memòria
tècnica valorada per a l’arranjament de varis camins del municipi de L’Aldea, quin
pressupost d’execució es contempla en 49.993,09 € (IVA exclòs).
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Atès que en data 28 de juny de 2017 l’empresa Obres Vent i Sol 2010 SL ha presentat
un pressupost per a l’execució de dites obres.
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. 138.3 i 111 del RDL 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic.
Atès l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 153/60904 per
atendre les obligacions econòmiques derivades de la contractació projectada.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la JGL en base a les delegacions
conferides per l’Alcaldia en el decret 47/15 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Adjudicar a l’empresa Obres Vent i Sol 2010 SL el contracte menor d’obres
consistents en l’arranjament de diversos camins del municipi, segons la memòria
tècnica valorada aprovada per la Junta de Govern Local en data 21 de juny de 2017 i
per un import de 41.252,11 €. (iva exclòs).
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 153/60904.
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.- Assignar la direcció executiva de les obres al tècnic municipal, Jordi Gas i Forés.
5.- Notificar aquest acord a l’empresa Obres Vent i Sol 2010 SL, 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.
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR
PER A L’AMPLIACIÓ DE LA MEGAFONIA MUNICIPAL.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcalde:
L’Ajuntament de L’Aldea precisa realitzar actuacions en el sistema de megafonia del
municipi amb la finalitat de poder sectoritzar la sonoritat musical a la zona comercial
evitant l’emissió del soroll de la música indiscriminada a tot el municipi.
Atès el pressupost presentat en data 13 de juny de 2017, reg. d’entrada 2017/1489,
per part de Acustielec SL per a l’adequació dels equips de megafonia del municipi, el
qual ascendeix a un import de 11.558,50 €, IVA exclòs.
Atès que a l’aplicació pressupostaria 459/62303 hi ha consignació de crèdit suficient
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte.
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Atès que per l’import de la referida contractació ens trobem davant la figura d’un
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
(TRLCSP).
Vista la Disposició Addicional Segona del TRLCSP.
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 l’adequació dels equips de
megafonia del municipi, per un import 11.558,50 €, IVA exclòs, més 2.427,29 €
corresponent al 21% d’IVA, a favor de Acustielec SL segons la proposta econòmica
presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2017/1489.
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 13.985,79 euros amb càrrec a
la partida del pressupost municipal 459/62303.
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal
d’intervenció.
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
6è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA DEVOLUCIÓ PARCIAL D’UN PREU
SATISFET PER LA PRESTACIÓ DE L’ESPLAI INFANTIL D’ESTIU.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. G. Z. A. amb número de RE 2017/1577 de data
21 de juny de 2017 en la qual demana la devolució parcial del preu del servei de Casal
d’Estiu.
Atès que el Sr. G. Z. A. va inscriure al seu fill R. Z. A. al Casal d’Estiu pagant 10 € més
per error.
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. 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD,
1r.- Efectuar la devolució parcial del preu del servei de Casal d’Estiu al Sr. G. Z. A. que
és de 10 €.
2n.- Notificar l’acord als peticionaris i als serveis adients, als efectes oportuns.
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

7

La Presidència aixeca la sessió a les 20:40 hores del dia 29 de juny de 2017, de la
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 8 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Interventora

Daniel Andreu i Falcó

M. Rosa Pons Ferré
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