ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 23/18
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 3
D’OCTUBRE DE 2018.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 3 d’octubre de 2018
A L’Aldea, quan són les 09:00 hores, del dia 3 d’octubre 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 Accidental.
ASSISTENTS
Presideix
Alcalde
Sr. Daniel Andreu i Falcó
Vocals
Sr. Simón Falcó i Moreso
Sra. Natividad Bernal i Bermudez
Secretària Accidental
Estefania Curto 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 21 DE
SETEMBRE 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 21 de
setembre 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. Alcaldia
2.1.1. PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR
DE SERVEI DE CUINA DE L'ESTOFAT DE FESTES MAJORS 2018. NÚM. EXP.
2018/968.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“La Regidoria de Festes va organitzar el dia 18 d’agost de 2018 un estofat popular
dintre les Festes Majors 2018. Per poder dur a terme aquest acte es va efectuar la
contractació de Jorge Curto i Chiconia.
La despesa d’aquest servei ascendeix a 3.900 euros (IVA exclòs), segons factura
presentada a l’Ajuntament en data 21 de setembre de 2018.
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 Jorge Curto i Chiconia era indispensable per portar a
terme l’acte del dia 18 d’agost de 2018 consistent en el servei de cuina de l’estofat
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 4.290 euros (IVA inclòs) corresponent al
servei de cuina de l’estofat popular que va tenir lloc el dia 18 d’agost de 2018 a favor
de Jordi Curto i Chiconia.
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.
2.1.2. PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D’UN GUAL AL
CARRER LLUIS BRAILLE NÚM. 2. INTERESSAT: D. S. M. EXP. 2018/977.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“Vista la petició presentada en data 6 de setembre de 2018 RE 2018/3212 per part del
Sr. D. S. M. en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer Lluis Braille del municipi
a l’alçada del núm. X.
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància
Municipal mitjançant informe de data 20 de setembre de 2018, 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.
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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. D. S. M. llicència de gual a la vorera emplaçada al carrer Lluis
Braille núm. X de L’Aldea amb efectes a partir del segon semestre del 2018.
2.- Aprovar la liquidació de la taxa meritada en relació al gual concedit per al període
2018 i següents, segons el següent detall:
Nom
Cognoms

Situació

Número
de gual

Mida gual

D. S. M.

C/ Lluis
Braille X

202

Gual sense vorera de 2,67
metres x 30 €/ml = 80,10 €
anuals

TOTAL
GUAL
80,10 €

3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 202.
4.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base-Gestió
d’Ingressos per tal que es liquidi la part proporcional de la taxa de gual corresponent al
segon semestre del 2018 que es de 40,05 € al Sr. D. S. M. amb DNI Núm.
XXXXXXXX-Q.
5.- Notificar el present acord a l’interessat.
6.- Comunicar a l’interessat que per l’any 2019 i següents se li liquidarà anualment, la
quota íntegra dels guals concedits.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.3. PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D’UNA RESERVA
D’ESTACIONAMENT PER A MINUSVÀLID. (C/ LA REUS XX). EXP. 2018/973.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“Vista la petició presentada en data 19 de setembre de 2018, RE 2018/3374, per part
de la Sra. T. M. A. amb DNI. XXXXXXXXK, en la que sol·licita la senyalització al carrer
La Reus núm. XX d’una plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones
minusvàlides.
Atès que s’ha comprovat que la interessada disposa de la targeta d’aparcament
individual per a persones amb discapacitat.
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Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància
Municipal mitjançant informe de data 26 de setembre de 2018.
Atès allò previst a l’art. 7 del RDL 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial, pel que fa
a les competències municipals en matèria d’ordenació i control del trànsit en les vies
urbanes de la seva titularitat.
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.- Accedir a la petició presentada en data 19 de setembre de 2018 RE 2018/3374 per
part de la Sra. T. M. A. en la que sol·licita la senyalització al carrer La Reus núm. XX
d’una plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones minusvàlides.
2.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància als efectes oportuns.
3.- Notificar el present acord a la interessada.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.4. PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA CONCESSIÓ D'UNA RESERVA
D'ESTACIONAMENT PER A MINUSVÀLID. (AV. CATALUNYA XXX). NÚM. EXP.
2018/974.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“Vista la petició presentada en data 13 de setembre de 2018, RE 2018/3322, per part
de la Sra. C. A. D. D. amb DNI XXXXXXXX-N, en la que sol·licita la senyalització a
l’Av. Catalunya núm. XXX d’una plaça d’estacionament de vehicle reservada per a
persones minusvàlides.
Atès que s’ha comprovat que la interessada disposa de la targeta d’aparcament
individual per a persones amb discapacitat.
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància
Municipal mitjançant informe de data 24 de setembre de 2018.
Atès allò previst a l’art. 7 del RDL 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial, pel que fa
a les competències municipals en matèria d’ordenació i control del trànsit en les vies
urbanes de la seva titularitat.
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.- Accedir a la petició presentada en data 13 de setembre de 2018 RE 2018/3322 per
part de la Sra. C. A. D. D. en la que sol·licita la senyalització a l’Av. Catalunya núm.
XXX d’una plaça d’estacionament de vehicle reservada per a persones minusvàlides.
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2.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància als efectes oportuns.
3.- Notificar el present acord a la interessada.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.5. PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D’AJUDES
ECONÒMIQUES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A
L’IMPULS DE PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC I/O D’UTILITAT
SOCIAL MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“En el BOP de Tarragona de data 5 de març de 2018 es va publicar l’aprovació
definitiva de l’ordenança reguladors de les bases per a l’atorgament de subvencions
dirigides a l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i/o d’utilitat social municipal.
En data 20 d’abril de 2018 la Junta de Govern Local va adoptar un acord pel qual va
aprovar la convocatòria de subvencions dirigides a l’impuls de projectes i activitats
d’interès públic i/o d’utilitat social municipal.
L’anunci de la convocatòria és va publicar en el BOP de Tarragona número 84 de data
2 de maig de 2018 i al tauler electrònic de l’Ajuntament de l’Aldea en la mateixa data.
El termini per a la presentació de sol·licituds va finalitzar en data 14 de juny de 2018.
Aquesta comissió es constitueix i reuneix a l’empara del previst en l’art. 13 de les
esmentades bases.
Les entitats que han presentat sol·licitud de subvenció per activitats que han realitzat o
han de realitzar durant el 2018, són les següents:
DATA
PETICIÓ

REGISTRE
D’ENTRADA

ENTITAT

14/06/2018

2018/2259

SCRUA

22/05/2018

2018/1893

AMPA
CAMARLES

05/06/2018

2018/2066

CONCEPTE

DE 300 €

Jornades Culturals 2018

DE 1.000 €

2018/2166

REGIDORIA
CULTURA

Diverses activitats anuals:
entrega orles i diplomes,
festival final de curs.
Organització del dia del jubilat:
organització diverses activitats
i dinar popular per a tots els
DE jubilats del poble.
I

IES

ASSOCIACIO
JUBILATS
PENSIONISTES

AMPA 21 D'ABRIL

IMPORT

Activitats Festes del Barri de REGIDORIA
l’Hostal 2018
FESTES

Taller
de
gimnàstica.

09/06/2018

REGIDORIA

memòria

REGIDORIA
D’ENSENYAMENT

1.100 €

REGIDORIA
FESTES

DE 1.000 €

i REGIDORIA
BENESTAR

DE 2.000 €

Subvenció per a la realització
d’activitats extraescolars.
Monitoratge i material classes
de plàstica.
Realització activitat infantil
Festes Majors 2018.

REGIDORIA
1.000 €
D’ENSENYAMENT
REGIDORIA
1.500 €
D’ENSENYAMENT
REGIDORIA
DE 300 €
FESTES
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14/06/2018
26/05/2018

15/06/2018

14/06/2018

14/06/2018

14/06/2018

07/06/2018

14/06/2018

14/06/2018

14/06/2018

ASSOCIACIO
Escola de música: formació,
2018/2251 MUSICAL
VERGE activitats, material, etc.
DELS PRATS
Activitats
formatives
i
2018/1955
CLUB PATI L'ALDEA
participació ens els tornejos.
ASSOCIACIO
Esplai per a nens i nenes de 5
TRASTORN
a 12 anys.
2018/2282
ESPECTRE
AUTISTA T.E
ASSOCIACIO
Conservar
i
potenciar
CULTURAL
I tradicions catalanes (diables i
2018/2255
JUVENIL DIABLES percussió)
D'ALDAIA
Organització
de
diverses
formacions i activitats de
ASSOCIACIO
DE
2018/2254
lleure, equipaments i material
DONES DE L'ALDEA
per a dur a terme les
mateixes.
Participació en la competició
ASSOCIACIO
VETERANS
UNIO comarcal de futbol categoria
2018/2279
ESPORTIVA
Veterans.
ALDEANA
SOCIETAT
DE Compra de perdius per a
2018/2144
CAÇADORS
DE tirades i assegurança cotos.
L'ALDEA
Subvenció per a la realització
AMPA
MARIA d’activitats extraescolars.
2018/2283
GARCIA CABANES
Monitoratge i material classes
de plàstica.
Festa dels socis de la Penya
2018/2286
PENYA CALAIXO
Calaixó 2018 (dinar popular,
festa infantil, espectacle taurí)
Exhibició d’un bou cerril,
embolada de dos bous a
Festes Majors 2018 i dinar per
als socis i col·laboradors.
Bous de carretilla per als més
petits.
2018/2271
AMICS TAURINS

REGIDORIA
D’ENSENYAMENT

6.000 €

REGIDORIA
D’ESPORTS
REGIDORIA
D’ENSENYAMENT

4.000 €

REGIDORIA
CULTURA

2018/2267

12/06/2018

2018/2198

12/06/2018

2018/2253

ASSOCIACIO THE
COUNTRY
SHERIFFES
ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA
DE
BITLLES GARBALLO

Realització d’espectacles al
municipi de l’Aldea i altres
activitats al municipi.
Participació a la lliga de les
Terres de l’Ebre i individual a
Catalunya
Reformes projecte del pati.
Manteniment zones exteriors
AMPA
BRESSOL (galliner, hort, etc.)
DEL DELTA
Regals nens/es festivitats
Material fungible activitats,
Anglès Kid’s & Us
Bates, revistes i calendaris.

DE 750 €

REGIDORIA
DE 2.000 €
BENESTAR SOCIAL

REGIDORIA
D’ESPORTS

2.000 €

REGIDORIA
D’ESPORTS

2.000 €

REGIDORIA
1.000 €
D’ENSENYAMENT
REGIDORIA
1.500 €
D’ENSENYAMENT
REGIDORIA
DE 1.000 €
FESTES
REGIDORIA
FESTES

Festes de l’Ermita: camisetes REGIDORIA
de la penya i festa amb bous FESTES
de carretilla per als més petits.

14/06/2018

900 €

DE 2.000 €

DE 400 €

REGIDORIA
CULTURA

DE 500 €

REGIDORIA
D’ESPORTS

450 €

REGIDORIA
D’ENSENYAMENT

3.000 €

Atès que en data 30 d’agost de 2018 es va emetre un informe del secretari-interventor
acctal. on es posa de manifest que les entitats sol·licitants han justificat adequadament
la subvenció municipal concedida l’any 2017 i que per tant poden ser beneficiaris d’una
subvenció l’any 2018.
Vista l’acta de valoracions de les sol·licituds de les subvencions per a l’any 2018 de
data 1 d’octubre de 2018, la qual consta incorporada a l’expedient a tenor del previst al
punt 13 de les bases reguladores d’aquestes subvencions.
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
punt 13.5 de les bases reguladores d’aquesta convocatòria.
Es proposa l’adopció del següent ACORD:
1.- Concedir a les entitats que tot seguit es detallen, una subvenció municipal per
portar a terme la programació d’activitats corresponent a l’any 2018, al següent detall:
DATA
PETICIÓ

REGISTRE
D’ENTRADA

14/06/2018

2018/2259

05/06/2018

2018/2066

ENTITAT
SCRUA

ASSOCIACIO
JUBILATS
PENSIONISTES

CONCEPTE
Activitats Festes del Barri de
l’Hostal 2018
Organització del dia del jubilat:
organització diverses activitats
i dinar popular per a tots els
DE jubilats del poble.
I
Taller
de
gimnàstica.

09/06/2018

14/06/2018

2018/2166

2018/2251

26/05/2018

2018/1955

14/06/2018

2018/2255

14/06/2018

2018/2254

14/06/2018

2018/2279

07/06/2018

2018/2144

14/06/2018

2018/2283

14/06/2018

2018/2286

14/06/2018

14/06/2018

2018/2271

2018/2267

REGIDORIA

memòria

i REGIDORIA
BENESTAR

Subvenció per a la realització
d’activitats extraescolars.
Monitoratge i material classes
AMPA 21 D'ABRIL
de plàstica.
Realització activitat infantil
Festes Majors 2018.
ASSOCIACIO
Escola de música: formació,
MUSICAL
VERGE activitats, material, etc.
DELS PRATS
Activitats
formatives
i
CLUB PATI L'ALDEA
participació ens els tornejos.
ASSOCIACIO
Conservar
i
potenciar
CULTURAL
I tradicions catalanes (diables i
JUVENIL DIABLES percussió)
D'ALDAIA
Organització
de
diverses
formacions i activitats de
ASSOCIACIO
DE
lleure, equipaments i material
DONES DE L'ALDEA
per a dur a terme les
mateixes.
ASSOCIACIO
Participació en la competició
VETERANS
UNIO comarcal de futbol categoria
ESPORTIVA
Veterans.
ALDEANA
SOCIETAT
DE Compra de perdius per a
CAÇADORS
DE tirades i assegurança cotos.
L'ALDEA
Subvenció per a la realització
AMPA
MARIA d’activitats extraescolars.
GARCIA CABANES
Monitoratge i material classes
de plàstica.
Festa dels socis de la Penya
PENYA CALAIXO
Calaixó 2018 (dinar popular,
festa infantil, espectacle taurí)
Exhibició d’un bou cerril,
embolada de dos bous a
Festes Majors 2018 i dinar per
als socis i col·laboradors.
Bous de carretilla per als més
AMICS TAURINS
petits.
Festes de l’Ermita: camisetes
de la penya i festa amb bous
de carretilla per als més petits.
ASSOCIACIO
COUNTRY
SHERIFFES

REGIDORIA
FESTES
REGIDORIA
FESTES

IMPORT
DE 300 €
DE 1.000 €

DE 2.000 €

REGIDORIA
D’ENSENYAMENT
REGIDORIA
D’ENSENYAMENT
REGIDORIA
DE
FESTES
REGIDORIA
D’ENSENYAMENT

1.000 €

REGIDORIA
D’ESPORTS
REGIDORIA
CULTURA

4.000 €

1.500 €
300 €
4.250 €

DE 750 €

REGIDORIA
DE 2.000 €
BENESTAR SOCIAL

REGIDORIA
D’ESPORTS

2.000 €

REGIDORIA
D’ESPORTS

2.000 €

REGIDORIA
1.000 €
D’ENSENYAMENT
REGIDORIA
1.500 €
D’ENSENYAMENT
REGIDORIA
DE 1.000 €
FESTES
REGIDORIA
FESTES

DE 1.300 €

REGIDORIA
FESTES

DE 200 €

THE Realització d’espectacles al REGIDORIA
municipi de l’Aldea i altres CULTURA
activitats al municipi.

DE 150 €
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12/06/2018

2018/2198

12/06/2018

2018/2253

ASSOCIACIÓ
REGIDORIA
Participació a la lliga de les
ESPORTIVA
DE
D’ESPORTS
Terres de l’Ebre i individual a
BITLLES GARBALLO
Catalunya
Reformes projecte del pati.
REGIDORIA
Manteniment zones exteriors D’ENSENYAMENT
AMPA
BRESSOL (galliner, hort, etc.)
DEL DELTA
Regals nens/es festivitats
Material fungible activitats,
Anglès Kid’s & Us
Bates, revistes i calendaris.

450 €

1.000 €

2.- Denegar a les entitats següents l’import de la subvenció sol·licitada pels motius
exposats:
DATA
PETICIÓ

REGISTRE
D’ENTRADA

15/06/2018

2018/2282

14/06/2018

2015/2259

ENTITAT

MOTIU DENEGACIÓ

L’activitat sol·licitada és
una activitat que ja tenim
coberta
mitjançant
la
Regidoria d’Ensenyament.
L’Ajuntament
també
col·labora amb l’entitat
cedint gratuïtament un
ASSOCIACIO TRASTORN
espai a les Grangetes,
ESPECTRE AUTISTA TE.
assumint
totes
les
despeses de manteniment
i de serveis que se’n
deriven. Per l’exposat, es
considera que no és una
activitat susceptible a ser
subvencionada.
Donat que l’Ajuntament ja
col·labora en l’organització
de les Jornades Culturals i
SCRUA
–
Jornades es fa càrrec de la nit de
Culturals
teatre del dissabte, no es
procedent concedir una
subvenció
per
aquest
concepte.

3.- Aprovar les disposicions de les despeses (D) amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries corresponents:
-

323/48006: subvencions a entitats vinculades a activitats educació
334/48008: subvencions a entitats vinculades a activitats culturals
338/48010: subvencions a entitats vinculades a festa major
341/48005: subvencions a entitats vinculades a activitats esportives
431/48009: subvencions a entitats vinculades al comerç

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

8

4.- L’Entitat perceptora haurà de fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament
en tota la documentació impresa de l’activitat que se subvencioni, mitjançant la
inscripció “Amb el suport de l’Ajuntament de l’Aldea”.
5.- L'entitat beneficiària ha de justificar l’aplicació dels fons rebuts, d’acord amb el
previst en l’art. 17 i 18 de de l’Ordenança reguladora de les Bases per a l’atorgament
de subvencions dirigides a l’impuls de projectes i activitats d’interès públic i/o utilitat
social municipal:
17. TERMINIS DE JUSTIFICACIÓ, DEFICÌÈNCIES EN LA JUSTIFICACIÓ I CAUSES DE
REVOCACIÓ.
1.Caldrà lliurar a l’Ajuntament de l’Aldea la documentació justificativa de les despeses
subvencionades, així com, la memòria detallada de l'activitat o projecte. El termini màxim per
lliurar la justificació de l’activitat i la despesa efectuada serà el dia 30 de desembre de l’anualitat
corresponent a la convocatòria.
2. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplerts,
es comunicarà a l’entitat interessada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció
segons la despesa acreditada, amb la consegüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
3. Serà causa de revocació de la subvenció municipal concedida la constatació que l’activitat
portada a terme s’aparta de les finalitats i objectius que es contemplen en aquestes bases, en
particular quan es comprovi que l’activitat en qüestió no té la finalitat de promoure serveis i
activitats d’interès públic per a la població, o que l’activitat en qüestió comporti efectes negatius
contra els valors de convivència ciutadana, civisme i cohesió municipal.
18. DOCUMENTACIÓ DE JUSTIFICACIÓ
Només s'acceptaran com a documents justificatius de les despeses els originals de les factures
(o còpies confrontades), amb els requisits legals que estableix la normativa vigent i els
documents acreditatius que s'ha efectuat la despesa.
Caldrà adjuntar a les esmentades factures una relació ordenada i numerada d'aquestes.
Juntament amb els justificants de les despeses es lliurarà un informe o memòria, formulant-la
amb l’ajuda dels impresos normalitzats si s’escau, de com s'ha desenvolupat el
projecte/activitat subvencionada, signat pel representant legal del destinatari i que haurà de
contenir:
Explicació de l'execució del projecte/activitat
Objectius assolits
Avaluació general
Justificació de la despesa: factures i documents acreditatius del pagament
Còpia dels diferents formats de totes les edicions impreses i/o enllaç a les edicions
digitals on ha de constar la col·laboració de l’Ajuntament de l’Aldea, amb el
corresponent logotip normalitzat i/o altres elements que acreditin la col·laboració, si
s’escau. La no justificació de la col·laboració de l’Ajuntament de l’Aldea en les diferents
edicions relacionades amb el projecte o activitat, podrà donar lloc a la revocació de
l’ajut atorgat.
L’import a justificar serà del 100% de l’import que s'hagi atorgat com a subvenció.
Atès que cal presentar documents justificatius originals, tota la documentació ha de ser
presentada al Registre General de l’Ajuntament de l’Aldea.”

6.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’entitat interessada la necessitat d’esmenar les
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar
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des de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a
la revocació o a la reducció de la subvenció segons la despesa acreditada, amb la
consegüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiaria per tal que la presenti
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la
subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat
el seu pagament.
Donat el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar degudament la totalitat de
l’import de la subvenció atorgada, el servei responsable tramitarà d’ofici la reducció de
l’import de la subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entre l’import que cal
justificar i l’import que s’ha justificat, amb la conseqüent obligació de reintegrament en
cas que s’hagués avançat el seu pagament.
7.- L’Ajuntament té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals
s’aplica la subvenció, en tot moment i pels procediments que consideri oportuns.
Conseqüentment, el beneficiari facilitarà tot tipus de proves i d’informació a
l’ajuntament quan li fossin sol·licitades.
8.- Per percebre el pagament de les subvencions atorgades és necessari que l’entitat
beneficiaria hagi realitzat el fi públic per al qual es va concedir el referit ajut i hagi
justificat l’import de la subvenció concedida. La justificació de les subvencions
concedides podrà realitzar-se fins el 30 de desembre de 2018. Amb caràcter especial i
prèvia motivació de les entitats interessades es podran efectuar pagaments anticipats
amb caràcter previ a la justificació com a finançament necessari per realitzar
actuacions inherents a la subvenció.
9.- Notificar aquest acord als interessats.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.6. PROPOSTA D’ACORD REFERENT A UN CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT DE 15 LLUMINÀRIES LED. NÚM. EXP. 2018/959.
Es dona compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“En data 17 de setembre de 2018 amb R.E 2018/3345 l’empresa GRUPO ELECTRO
STOCKS, S.L.U. va presentar un pressupost per import de 4.210,50 euros (IVA exclòs)
per al subministrament de 15 lluminàries led per al municipi.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat
amb la mercantil GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U. 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.
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Atès que a l’aplicació pressupostària 165/62303 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 l’empresa GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U. del
contracte menor de subministrament de 15 lluminàries led per un import de 4.210,50
euros més 21% d’IVA, resultant un import total de 5.094,70 euros, segons pressupost
presentat en data 17 de setembre de 2018 amb R.E 2018/3345.
2.- Autoritzar i disposar de la despesa de 5.094,70 euros en càrrec a l’aplicació
pressupostària 165/62303.
3.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció i a l’empresa adjudicatària.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
3. PROPOSTES URGENTS”
La Presidència aixeca la sessió a les 09:30 hores del dia 3 d’octubre de 2018, de
la qual, com a Secretaria Accidental, estenc aquesta acta de 11 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Accidental

Daniel Andreu i Falcó

Estefania Curto Zapater
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