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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 23/2019 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 25 DE 
NOVEMBRE DE 2019. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  25 de novembre de 2019 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 25 de novembre 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, el Secretari. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Xavier Royo i Franch 
  
Vocals 
Sra. Irene Negre i Estorach 
Sr. Josep Franch i Pellisé 
Sr. José Caballé i Estorach 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo Ventura 
 
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 CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE DATA 7 DE 
NOVEMBRE 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 7 de novembre 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 
 
2.1.1.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE PREVENCIÓ D’IN CENDIS EMÈS PEL 
CAP D’UNITAT DE PREVENCIÓ J. M. B. F. DE DATA 15 D’ OCTUBRE DE 2019 EN 
RELACIÓ A L’ACTIVITAT DE CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM DE PRODUCTE 
ACABAT AL POLÍGON 5 PARCEL·LA 19, SN DE LA MERCANTI L DANIEL AGUILÓ 
PANISELLO S.A. NÚM. EXP.: 2019/36. 
 
Les persones membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats. 
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2.2. Alcaldia  
 
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA CONCESSIÓ D' UN GUAL AL 
CARRER LA REUS NÚMERO 45. INTERESSATS: COMUNITAT DE  PROPIETARIS 
EDIFICI NOA. NÚM. EXP.: 2019/1141. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Vista la petició presentada en data 23 de setembre de 2019 RE 2019/3743 per part de la 
Comunitat de propietaris Edifici Noa en la que sol·licita la concessió d’un gual al carrer La 
Reus del municipi a l’alçada del núm. 45. 
 
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància 
Municipal mitjançant informe de data 14 d’octubre 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. 2019/216 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest ACORD, 
 
1.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Edifici Noa llicència de gual a la vorera 
emplaçada al carrer La Reus núm. 45 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  

Situació Número 
de gual 

Mida gual TOTAL  
GUAL  

Comunitat de 
Propietaris 
Edifici Noa 

C/ La Reus 
45 

209 Gual sense rebaix de 2,95 
metres x 30 €/ml = 88,50 € 

anuals 

88,50 € 

 
3.- Donar d’alta el gual concedit en el corresponent padró municipal, amb el núm. 209. 
 
4.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància, a Base-Gestió d’Ingressos i a 
la Comunitat de Propietaris Edifici Noa amb CIF Núm. H-55651988.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
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2.2.2.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT A LA COMPRA-VENTA  PER ADQUIRIR 
UN EDIFICI PROPIETAT DE L'AGRÍCOLA CATALANA DE L'AL DEA SCCL. NÚM. 
EXP.: 2019/925. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L’Agrícola Catalana de L’Aldea SCCL, és propietària d’un immoble de 985 m2 de 
superfície, ubicat carrer Sant Lluís 3 – carrer Sant Francesc de L’Aldea amb referència 
cadastral 8530404BF9183B0001GO d’aquesta localitat. 
 
En data 6 d’agost de 2019 els Serveis Tècnics de la Diputació de Tarragona van emetre 
informe en el qual realitza la preceptiva taxació pericial. 
 
En data 18 d’octubre de 2019 l’Alcalde va emetre una memòria exposant les causes 
justificatives per a procedir a l'adquisició directa del bé les quals són poder disposar 
d’una sala multi-usos, entesa com un espai on es faran activitats culturals, socials, 
lúdiques, festives, comercials..., en definitiva un espai de grans dimensions que permeti 
incrementar el dinamisme social i cultural del municipi. 
 
Així mateix, en data 8 d’octubre de 2019, el Secretari Accidental va emetre informe 
favorable en relació a l’adquisició directa de l’esmentat immoble i ha informat que 
existeix dotació pressupostària suficient per atendre el pagament del preu del contracte. 
 
En data 18 d’octubre de 2019 la Junta de Govern Local, va acordar sol·licitar informe al 
Departament competent en matèria d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya 
quan a la procedència de l’adquisició directa de l’immoble esmentat. 
 
En data 25 d’octubre de 2019 amb núm. de RE 2019/4180 es va rebre informe favorable 
a l’adquisició esmentada de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord de 
data 27 de juny de 2019. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD: 
 
1r. Adquirir a títol de compravenda l'immoble ubicat carrer Sant Lluís 3 – carrer Sant 
Francesc de L’Aldea amb referència cadastral 8530404BF9183B0001GO d’aquesta 
localitat.  
 
2n. Autoritzar i disposar del crèdit de 245.869,89 €, amb càrrec a la partida 459/60901 
del pressupost municipal vigent per atendre el pagament del preu de la compravenda 
acordada, i també de crèdit amb càrrec a la partida 920/22604, per atendre el pagament 
de les despeses d'escriptura i inscripció en el Registre de la Propietat.  
 
El pagament d’aquest import és fraccionarà de la següent manera: 
 
Exercici 2019: 165.000 € 
Exercici 2020: 80.869,89 €  
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3r. Notificar aquest acord a l’Agrícola Catalana de L’Aldea SCCL com a venedors, i 
requerir-los alhora perquè compareguin davant del notari que se li designi per a 
l'atorgament de la corresponent escriptura de compravenda.  
 
4rt. Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Xavier Royo i Franch, perquè realitzi la 
signatura de tants actes i gestions com calguin per executar aquest acord. 
 
5è.- Inscriure l'esmentat immoble en el Registre de la Propietat i en l'Inventari Municipal 
de Béns, un cop formalitzada la compravenda en escriptura pública. 
 
6è.- Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa pot interposar-se recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el 
termini de 2 mesos a comptar de l’endemà de la notificació. Alternativament i de forma 
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.3.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE CONCESSIÓ D'UNA LLIC ÈNCIA PER A LA 
TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. INTERES SADA: P. C. R. 
NÚM. EXP.: 2019/1179. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Urbana i Rural: 
 
“Vista la sol·licitud de nova llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos 
presentada per la Sra. P. C. R., en data 26 de juliol, RE número 146 del servei municipal 
de Guàrdies Municipal, en relació a l’animal de raça Pit Bull Terrier  i que respon al nom 
“ZAR” i amb núm. d’inscripció al registre municipal 843 P. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretaria-intervenció de data 21 de novembre de 2019 
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. 
 
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. 
2019/216 de data 18 de juny. 
 
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 de la Sra. P. C. R. amb DNI ***2831** en relació al gos que té les 
dades següents: 
 

• Nom: ZAR 
• Raça: PIT BULL TERRIER 
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• Sexe: Mascle 
• Data de naixement: 30-11-2015 
• Núm. d’identificació: 941000018451883 
• Núm. d’inscripció en el registre municipal: 843 P 

 
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 
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. 
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6è.- Notificar aquest acord a l’interessat i als serveis adients als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.4.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LES BASES Q UE REGULARAN EL 
CONCURS DE CARROSSES DEL CARNESTOLTES 2020. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L’Ajuntament de L’Aldea celebra cada any la festa de Carnestoltes al municipi. 
 
Atès que l’Ajuntament de L’Aldea vol premiar la feina, l’esforç i la implicació de la gent 
en la celebració d’aquesta festa, es necessari la confecció d’unes bases que regulin 
l’atorgament d’aquests premis. 
 
Vista la legislació vigent continguda en la Llei 7/1985, Decret Legislatiu 2/2003 pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei Reguladora 
d'Hisendes Locals i Decret 179/1995 de la Generalitat de Catalunya. 
 
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. 
2019/216 de data 18 de juny. 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
1r.-Aprovar les bases que regularan el concurs de carrosses del Carnestoltes 2020 i que 
s'han examinat detingudament en la present sessió. 
 
2n.-Publicar les esmentades bases, a la seu electrònica de l'Ajuntament i al Butlletí 
Oficial de la Província, durant un termini de vint dies hàbils, efectuant una referència 
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
S'entendran definitivament aprovades les bases de referència, si durant el període 
d'informació pública no es formula contra seva cap mena de reclamació ni al·legació. 
 
3er.-Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin, i signar quants 
documents facin falta per a la plena efectivitat d'aquest acord.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
2.2.5.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LES BASES Q UE REGULARAN EL 
XIV CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D'ABRIL DE L'ALD EA. NÚM. EXP.: 
2019/1181. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“L’Ajuntament de L’Aldea celebra cada any el concurs literari i artístic 21 d’abril. 
 
Vista la legislació vigent continguda en la Llei 7/1985, Decret Legislatiu 2/2003 pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei Reguladora 
d'Hisendes Locals i Decret 179/1995 de la Generalitat de Catalunya. 
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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. 
2019/216 de data 18 de juny. 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
1r.-Aprovar les bases que regularan el XIV concurs literari i artístic 21 d’abril i que s'han 
examinat detingudament en la present sessió. 
 
2n.-Publicar les esmentades bases, a la seu electrònica de l'Ajuntament i al Butlletí 
Oficial de la Província, durant un termini de vint dies hàbils, efectuant una referència 
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
S'entendran definitivament aprovades les bases de referència, si durant el període 
d'informació pública no es formula contra seva cap mena de reclamació ni al·legació. 
 
3er.-Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin, i signar quants 
documents facin falta per a la plena efectivitat d'aquest acord.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGUL ARAN ELS 
PREMIS DE LA FESTA DE L'ESPORT ALDEÀ. NÚM. EXP.: 20 19/1182. 
 
Es dona compte de la següent proposta del Regidor d’Acció Esportiva: 
 
“L’Ajuntament de L’Aldea celebra cada any la Festa de l’Esport Aldeà. 
 
L’objectiu d’aquesta festa és aconseguir premiar d’una manera pública a la comunitat 
esportiva del nostre poble i tots els esportistes aldeans i aldeanes, i per descomptat 
afavorir i fomentar la pràctica de l’esport, on els protagonistes seran totes aquelles 
persones i entitats del nostre poble que al llarg de l’any han practicat alguna activitat 
esportiva o han estat relacionades d’alguna manera en l’esport. El fi últim d’aquest 
projecte és potenciar i ajudar a recolzar l’estructura esportiva local. Per aconseguir-ho, 
aquesta festa es celebrarà a un local públic, on es farà el lliurament de diferents premis 
a aquelles entitats o persones relacionades amb l’esport o el seu entorn com a 
reconeixement a la seva dedicació i esforç realitzat. 
 
Vista la legislació vigent continguda en la Llei 7/1985, Decret Legislatiu 2/2003 pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei Reguladora 
d'Hisendes Locals i Decret 179/1995 de la Generalitat de Catalunya. 
 
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. 
2019/216 de data 18 de juny. 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
1r.-Aprovar les bases que regularan l’atorgament dels premis per a la Festa de l’Esport 
Aldeà 2020 i que s'han examinat detingudament en la present sessió. 
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2n.-Publicar les esmentades bases, a la seu electrònica de l'Ajuntament i al Butlletí 
Oficial de la Província, durant un termini de vint dies hàbils, efectuant una referència 
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
S'entendran definitivament aprovades les bases de referència, si durant el període 
d'informació pública no es formula contra seva cap mena de reclamació ni al·legació. 
 
3er.-Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin, i signar quants 
documents facin falta per a la plena efectivitat d'aquest acord.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE DISTRIBUCIÓ EN  BAIXA TENSIÓ 
PER REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL CAMP DE FUTBOL MUNI CIPAL. NÚM. 
EXP.: 2019/1172. 
 
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“FETS 
 
Per part de la Regidoria d’Esports s'ha posat de manifesta la necessitat d'iniciar els 
tràmits corresponents a l'aprovació del projecte de distribució en baixa tensió per 
reforma de l'enllumenat del camp de futbol municipal redactat per l’enginyer tècnic José 
Manuel Conesa Valmaña amb un pressupost per contractar de 4.517,32 €. (IVA 
EXCLOS). 
 
El projecte ha estat informat per part del serveis tècnics municipals de conformitat amb 
l'art. 36.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
El Secretari  Accidental de l’Ajuntament de L’Aldea en data 22 de novembre de 2019, 
ha emès informe sobre el procediment d’aprovació del projecte. 
 
Atès que la necessitat d’executar aquestes projecte ve per la finalitat de millorar 
l’eficiència energètica i millorar la il·luminació del camp de futbol de l’Aldea. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. 
- RD 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament de al Llei de Contractes. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals. 
- Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
- Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny, es proposa l’adopció d’aquest 
ACORD, 
 
1.- Aprovar inicialment el projecte de distribució en baixa tensió per reforma de 
l'enllumenat del camp de futbol municipal, el qual preveu un pressupost d’execució 
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d’obres de 4.517,32 €, on s’inclou el 13% de despeses generals i el 6% de benefici 
industrial, IVA exclòs, en els termes que consta incorporat a l’expedient. 
 
2.- Publicar el projecte de distribució en baixa tensió per reforma de l'enllumenat del 
camp de futbol municipal 
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde perquè dugui a terme quantes actuacions siguin precises per 
la tramitació i execució del present acord.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
3. PROPOSTES URGENTS 
 
El Regidor d’Acció Esportiva informa de la necessitat urgent que hi ha de realitzar el 
canvi de lluminàries del Camp de Futbol municipal i així millorar la visió de les persones 
usuàries, per això proposa aprovar la urgència d’aquest punt i incorporar-lo a l’ordre del 
dia de la sessió. 
 
Els membres assistents aproven per UNANIMITAT la urgència d’aquesta proposta, la 
qual és la que seguidament es transcriu. 
 
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACI Ó 
“SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIES PER AL CAMP DE FUTB OL MUNICIPAL”. 
NÚM. EXP.: 2019/1184. 
 
Antecedents 
 
Atès que en data 25 de novembre de 2019, l’Alcalde de la Corporació incoa l’expedient 
per a la contractació de “Subministrament de lluminàries per al camp de futbol 
municipal”. 
 
Vist que s’ha justificat la necessitat i idoneïtat del contracte per part del Regidor d’Acció 
esportiva. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal sobre el percentatge que suposa la contractació 
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 
 
Vist l’informe de Secretaria en que es detalla que, d’acord amb les característiques del 
subministrament, es considera el procediment més adequat per a la seva adjudicació el 
procediment obert simplificat sumari, amb un únic criteri d’adjudicació de caràcter 
econòmic. 
 
Fonaments jurídics 
 
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
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 de 2014.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216 de data 18 de juny. 
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En conseqüència, PROPOSO: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
sumari, amb un únic criteri d’adjudicació per a l’oferta econòmicament més avantatjosa, 
per al “Subministrament de lluminàries per al camp de futbol municipal”. 
 
Segon. Autoritzar, en quantia de 31.460,00 € IVA inclòs, la despesa que per a aquest 
Ajuntament representa la contractació referida, amb càrrec a la partida pressupostària 
342/62311 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el 
contracte “Subministrament de lluminàries per al Camp de futbol municipal”. 
 
Quart. Publicar al Perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 
deu dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de 
licitació es presentin les proposicions que es considerin pertinents. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a la Intervenció municipal.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:25 hores d el dia 25 de novembre de 2019, 
de la qual, com a Secretari Accidental, estenc aque sta acta de 10 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
 
 
 
Xavier Royo i Franch     Joan Rallo Ventura  
 


