ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL. 25/2018.
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 31
D’OCTUBRE 2018.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 31 d’octubre de 2018
A L’Aldea, quan són les 10:30 hores, del dia 31 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 extraordinària 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 i 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.- PROPOSTES
1.1.- Urbanisme
1.1.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’UN PROJECTE SIMPLIFICAT PER
ARRANJAMENT I MILLORA DE LA ZONA DE JOCS DE LA PLAÇA DELS
SEGADORS DE L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2018/990.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament de l’Aldea precisa realitzar l’arranjament i millora de la zona de jocs de
la Plaça dels Segadors de L’Aldea.
Per poder procedir a la contractació d’aquestes obres, els serveis tècnics municipals
han redactat un projecte simplificat d’obres, tenint en compte el previst a l’art. 232.2 de
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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, i atenent al fet que les obres projectades
suposen la pavimentació amb solera de formigó acabat pintat, paviment continu de
cautxú absorbidor d’impactes a les zones de protecció dels jocs, tancament perimetral
de la zona amb tanca de fusta, reparació i pintura dels jocs existents, trasplantat de
dos arbres i substitució de banc.
Vist que en data 29 d’octubre de 2018 es va emetre informe de secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
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.- Aprovar inicialment el projecte d’obres simplificat per a realitzar l’arranjament i
millora de la zona de jocs de la Plaça dels Segadors de L’Aldea, el qual preveu un
pressupost d’execució d’obres de 34.174,73 €, el qual inclou el 13% de despeses
generals i el 6% de benefici industrial, IVA exclòs, en els termes que consta incorporat
a l’expedient.
2.- Sotmetre el projecte d’obres simplificat per a realitzar l’arranjament i millora de la
zona de jocs de la Plaça dels Segadors de L’Aldea, a informació pública pel període de
30 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el portal de
transparència de l’Ajuntament i en l’e-tauler.
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.
1.1.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’UN PROJECTE SIMPLIFICAT PER A
L'ARRANJAMENT DEL FERM I VORERES EN MAL ESTAT DE DIVERSOS TRAMS
DE L'AV. CATALUNYA. NÚM. EXP.: 2018/988.
Es dona compte de la següent proposta d’acord de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament de l’Aldea precisa realitzar obres d’arranjament del ferm i voreres en mal
estat de diversos trams de l’Av. Catalunya.
Per poder procedir a la contractació d’aquestes obres, els serveis tècnics municipals
han redactat 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, i atenent al fet que les obres projectades
suposen millora de trams de ferm i voreres de l’Avinguda Catalunya, degut al desgast
ocasionat pel seu ús i per les inclemències meteorològiques que han anat deteriorantlos.
Vist que en data 10 d’octubre de 2018 es va emetre informe de secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
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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.- Aprovar inicialment el projecte d’obres simplificat per a l’arranjament del ferm i
voreres en mal estat de diversos trams de l’Av. Catalunya, el qual preveu un
pressupost d’execució d’obres de 25.943,65 €, el qual inclou el 13% de despeses
generals i el 6% de benefici industrial, IVA exclòs, en els termes que consta incorporat
a l’expedient.
2.- Sotmetre el projecte d’obres simplificat per a l’arranjament del ferm i voreres en mal
estat de diversos trams de l’Av. Catalunya, a informació pública pel període de 30 dies
hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el portal de
transparència de l’Ajuntament i en l’e-tauler.
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.
1.1.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’UN PROJECTE SIMPLIFICAT PER A
OBRES PER AMPLIACIÓ DE VORERA, ARRANJAMENT DE RAMPA I
CONSTRUCCIÓ D’EMBORNALS A LA ZONA DE L’AV. CATALUNYA 291. NÚM.
EXP.: 2018/989.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament de l’Aldea precisa realitzar obres per ampliació de vorera, arranjament
de rampa i construcció d’embornals a la zona de l’Av. Catalunya 291.
Per poder procedir a la contractació d’aquestes obres, els serveis tècnics municipals
han redactat 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, i atenent al fet que les obres projectades
consistiran en la demolició de la vorada, vorera, i de la zona afectada del ferm de la
calçada, per la posterior construcció de vorada, rigola, vorera de 3,70 m d’ample,
rampa de formigó i construcció de dos embornals per la canalització de les aigües de
pluja.
Vist que en data 26 d’octubre de 2018 es va emetre informe de secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
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.- Aprovar inicialment el projecte d’obres simplificat per ampliació de vorera,
arranjament de rampa i construcció d’embornals a la zona de l’Av. Catalunya 291, el
qual preveu un pressupost d’execució d’obres de 7.569,17 €, el qual inclou el 13% de
despeses generals i el 6% de benefici industrial, IVA exclòs, en els termes que consta
incorporat
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a l’expedient.
2.- Sotmetre el projecte d’obres simplificat per ampliació de vorera, arranjament de
rampa i construcció d’embornals a la zona de l’Av. Catalunya 291, a informació pública
pel període de 30 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en
el portal de transparència de l’Ajuntament i en l’e-tauler.
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.
1.2.- Alcaldia
1.2.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE LES BASES I
CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UN LLOC DE TÈCNIC DELINEANT PER L’ÀREA
D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA, MITJANÇANT EL SERVEI
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA – SOC. NÚM. EXP.: 2018/1059.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’existència de necessitats urgents i inajornables per constituir una Borsa de
treball per cobrir el lloc de tècnic delineant per al Departament d’Urbanisme, i modalitat
contracte per acumulació de tasques, de durada màxima de sis mesos, dins d'un
període de dotze mesos, comptats a partir del moment en què es produeixin aquestes
causes, segons l’article 15.1.b) del TRET.
Per part d’Intervenció s’ha emès informe favorable en relació amb l’existència de crèdit
adequat i suficient i amb el compliment de la normativa pressupostària general de
caràcter bàsic a efectes de la massa salarial del personal laboral.
Atès que l’article 15, núm. 1, b) de l’Estatut dels Treballadors, Text refós aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, preveu com a modalitat de contracte
temporal el contracte de treball per circumstàncies eventuals de la producció
Vist els arts. 11 i 55 l’Estatut Bàsic del Empleado Público, aprovat per RDL 5/2015,de
30 d’octubre.
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. 47/2016 de 2 de juliol.
Per tot això es proposa al Junta de Govern Local que prengui els següents acords,
1r. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per constituir una Borsa de treball
per cobrir, de forma excepcional, necessitats urgents i inajornables, el lloc de tècnic
delineant per al Departament d’Urbanisme, que tindrà assignades les retribucions
bàsiques i complementàries segons el grup de classificació.
2n. Convocar les proves selectives corresponents al procés per constituir la referida
Borsa de treball de personal d'aquest grup professional, laboral temporal.

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

4

3r. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en la seu electrònica de
l’Ajuntament, al Portal de Transparència i al Servei Català d’Ocupació.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
1.2.2.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE LES BASES I
CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UN LLOC D’AUXILIAR ADMINISTRATIU, ÀREA
INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. CONCURS-OPOSICIÓ. NÚM.
EXP.: 2018/1064.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’existència de necessitats urgents i inajornables per constituir una Borsa de
treball per cobrir el lloc d’auxiliar administratiu, àrea d’intervenció (Grup professional
C2 equivalent al grup professional C2 de personal funcionari) de l’Ajuntament de
L’Aldea, laboral temporal, per concurs-oposició, per efectuar la mecanització de la
formació comptable, segons l’article 15.1.a) del TRET, de durada aproximada de 24
mesos.
Per part d’Intervenció s’ha emès informe favorable en relació amb l’existència de crèdit
adequat i suficient i amb el compliment de la normativa pressupostària general de
caràcter bàsic a efectes de la massa salarial del personal laboral.
Atès que l’article 15, núm. 1, a) de l’Estatut dels Treballadors, Text refós aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre de 2015, preveu com a modalitat de
contracte temporal el contracte de treball per circumstàncies eventuals de la producció
Vist els arts. 11 i 55 l’Estatut Bàsic del Empleado Público, aprovat per RDL 5/2015,de
30 d’octubre.
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. 47/2016 de 2 de juliol.
Per tot això es proposa al Junta de Govern Local que prengui els següents acords,
1r. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per constituir una Borsa de treball
per cobrir el lloc d’auxiliar administratiu, àrea d’intervenció (Grup professional C2
equivalent al grup professional C2 de personal funcionari) de l’Ajuntament de L’Aldea.
2n. Convocar les proves selectives corresponents al procés per constituir la referida
Borsa de treball de personal d'aquest grup professional, laboral temporal.
3r. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en la seu electrònica de
l’Ajuntament i al Portal de Transparència.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
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La Presidència aixeca la sessió a les 11:00 hores del dia 31 d’octubre de 2018, de
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 6 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Accidental

Daniel Andreu i Falcó

Estefania Curto i Zapater
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