ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 27/2017
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 27 DE
SETEMBRE DE 2017.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 27 de setembre de 2017
A L’Aldea, quan són les 20:00 hores, del dia 27 de setembre 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 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 DATA 13 DE
SETEMBRE 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 13 de
setembre 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 DE BAIXA DE REBUTS D’ESCOMBRARIES I EMISSIÓ
DE NOVES LIQUIDACIONS. (RE 2017/2222).
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la proposta de Base-Gestió d’Ingressos amb registre d’entrada núm. 2017/679
de data 28 de març de 2017 on es posa de manifest que en relació al rebut emès per
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la taxa d’escombraries corresponent a l’immoble del carrer del Mig XX 2n 2a L’Aldea hi
ha una titularitat errònia (ref. Cadastral 9538511BF9193H0008MT).
Atès que els rebuts emesos erròniament són els que porten la clau de cobrament
següents:
431841002011010002566,
431841002012010002566,
431841002013010002566, 431841002014010002566, 431841002015010002566,
431841002016010002566 i 431841002017010002566.
Atès que els rebuts de la taxa d’escombraries referent a l’immoble amb referència
cadastral 9538511BF9193H0008MT no prescrits ha d’emetre’s a nom de A. B. S. amb
DOI xxxxxxxx-P i domicili al carrer Dotze, XXX 43860 de l’Ametlla de Mar.
Atenent al previst a l’art. 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1.- Donar de baixa els rebuts emesos a nom de Inversiones Vivancos SL següents:
- 431841002011010002566, 431841002012010002566, 431841002013010002566,
431841002014010002566, 431841002015010002566, 431841002016010002566 i
431841002017010002566.
2.- Que s’emetin noves liquidacions, de la taxa d’escombraries corresponent a
l’immoble del carrer del Mig 43 2n 2a a nom de A. B. S. amb DOI XXXXXXXX-P i
domicili al carrer Dotze, XXX 43860 de l’Ametlla de Mar.
3.- Notificar aquest acord a Base – Gestió d’Ingressos, als serveis municipals
encarregat de l’actualització del padró de la taxa municipal d’escombraries i a Mª
Angeles Blanch Subirats.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
3r.- DONAR COMPTE DEL LLISTAT DE REBUTS TRAMÉS PER SOREA SA EN
RELACIÓ ALS ABONATS IDENTIFICATS COM A ÚS DOMÈSTIC.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L’Alcalde dóna compte als assistents del llistat tramès per SOREA SA en data 12 de
setembre de 2017 amb reg. d’entrada núm. 2.141, en el que figura la llista d’abonats
del servei de subministrament d’aigua potable en situació d’impagats.
Aquest llistat s’ha traslladat als serveis socials de l’Ajuntament per tal que s’informi a
SOREA SA si els usuaris d’aquesta llista es troben o no inclosos en una situació de
risc d’exclusió residencial, en els termes de l’art. 5.10 de la llei de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Atès l’exposat s’acorda:
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1.- Que un cop emès l’informe de serveis socials es faci arribar a SOREA SA.
2.- Entendre que l’Ajuntament no autoritza el tall als usuaris que segons l’informe emès
per serveis socials no es trobin en situació de risc d’exclusió social.
3.- Notificar aquest acord a SOREA SA i als serveis socials de l’Ajuntament de
L’Aldea.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIES A LA PLAÇA DELS
INFANTS. AQUALLAR I SALVADO SL.
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“En data 19 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local va adjudicar a l’empresa
AQUALLAR I SALVADO, SL un contracte menor consistent en el subministrament i
col·locació de 8 lluminàries tipus LED a la Plaça dels Infants d’acord amb el
pressupost presentat per l’empresa amb RE 2017/1700 de data 5 de juliol de 2017 i
per un import de 4.814,80 (IVA EXCLOS).
En data 30 d’agost de 2017 l’empresa AQUALLAR i SALVADO SL presenta un nou
pressupost a l’Ajuntament (RE2017/2064) referent al mateix subministrament, i a
requeriment de la Regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.
Aquest darrer pressupost contempla un cost de 5.573,68 €, (IVA exclòs), és a dir un
increment de 758,88 €, respecte el pressupost amb RE 2017/1700.
Aquest increment ve donat per la conveniència de canviar per un model de LED amb
més qualitat.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Modificar l’import del contracte de subministrament adjudicat per acord de la Junta
de Govern Local en sessió de data 19 de juliol a l’empresa AQUALLAR I SALVADO,
SL per al subministrament de 8 lluminàries a la Plaça dels Infants, el qual passa a ser
de 5.573,68 € (IVA exclòs) en comptes de 4.814,80 € (IVA exclòs).
2n.- Practicar el corresponent assentament comptable a l’aplicació pressupostària
165/62307, preveient-se una disposició total de 6.744,15 € (IVA inclòs).
3r.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i al servei municipal d’intervenció.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
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5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR
DE SERVEI DE LLOGUER. FATSINI SL.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Des de la Regidoria de Turisme es va organitzar la Fira Gastronòmica 2017, el qual
va tenir lloc el passat dia 10 de juny de 2017.
Per poder portar a terme aquest acte va ser necessari el lloguer de material divers, per
a la qual cosa es va sol·licitar un pressupost a l’empresa FATSINI S.L, el qual
ascendeix a 6.441,40 € (IVA exclòs), havent-se produït el subministrament del material
pressupostat de forma satisfactòria per part dita empresa per al dia indicat
anteriorment.
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura
d’un contracte menor de subministrament, de conformitat amb el previst als 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 que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa FATSINI SL, amb NIF B-43252295
per a la contractació menor consistent en del lloguer de material divers per a la Fira
Gastronòmica de L’Aldea 2017, el qual ascendeix 6.441,40 €, al qual s’ha d’afegir el
21% IVA, resultant un import total de 7.794,09 €, i en conseqüència aprovar
l’adjudicació d’aquesta contractació.
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 432/22629 del
pressupost municipal.
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de
l’Ajuntament als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
6è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR
DE SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIES. AQUALLAR I SALVADO SL.
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“Vista la memòria de la Regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajuntament relativa a la
necessitat d’adquirir vint unitats de punt de llum per substituir els punts de llum de
diversos carrers del municipi que fins ara funcionaven amb vapor de mercuri i que
s’han de reposar al haver-se espatllat.
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Atès que s’ha sol·licitat pressupost per al subministrament i col·locació de 20 unitats
de punt de llum tipus “LED” amb la finalitat de contribuir a millorar l’eficiència
energètica de la xarxa d’enllumenat públic del municipi.
Vist el pressupost presentat per l’empresa AQUALLAR I SALVADO SL en data 25 de
setembre de 2017 i RE núm. 2017/2146.
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura
d’un contracte menor de subministrament, de conformitat amb el previst als 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 que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Adjudicar a l’empresa AQUALLAR I SALVADO SL el contracte de subministrament
de 20 unitats de punt de llum tipus LED per un import de 7.640,00 € (IVA exclòs)
d’acord amb el pressupost de data 25 de setembre de 2017 amb 2017/2146.
2.- El preu del contracte inclou la instal·lació dels nous punts de llum i els
corresponents adaptadors a braços de 32 mm.
3.- Disposar la despesa per un import de 9.244,40 € a l’aplicació pressupostària
165/62307.
4.- Notificar aquest acord a l’empresa AQUALLAR I SALVADO SL, als serveis tècnics
municipals i al servei d’intervenció municipal.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
7è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR
DE SERVEI DE LLOGUER CUINES FIRA GASTRONÒMICA. FATSINI SL.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Des de la Regidoria de Turisme es va organitzar la Fira Gastronòmica 2017, el qual
va tenir lloc el passat dia 10 de juny de 2017.
Per poder portar a terme aquest acte va ser necessari el lloguer de cuines per a la
elaboració de tastos, per a la qual cosa es va sol·licitar un pressupost a l’empresa
FATSINI S.L, el qual ascendeix a 3.230,00 € (IVA exclòs), havent-se produït el
subministrament del material pressupostat de forma satisfactòria per part dita empresa
per al dia indicat anteriorment.
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura
d’un contracte menor de subministrament, de conformitat amb el previst als 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.
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

5

Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa FATSINI SL, amb NIF B-43252295
per a la contractació menor consistent en del lloguer de cuines per l’elaboració dels
tastos per a la Fira Gastronòmica de L’Aldea 2017, el qual ascendeix 3.230,00 €, al
qual s’ha d’afegir el 21% IVA, resultant un import total de 3.908,30 €, i en
conseqüència aprovar l’adjudicació d’aquesta contractació.
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 432/22629 del
pressupost municipal.
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de
l’Ajuntament als efectes oportuns.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
8è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE L’ORDRE
DE
CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT
OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
MANTENIMENT DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC DE L’ALDEA ( EXP.
APROVAT PER LA JGL DE DATA 19/07/2017).
Es dóna compte de la següent proposat de l’Alcaldia:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 19- 07- 2017 es va aprovar
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques per a
l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment de la xarxa d’enllumenat públic
de l’Aldea, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb
diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinari.
En data 7 d’agost de 2017 es va publicar el corresponent anunci de licitació en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de contractant de
l’Ajuntament, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions.
Durant la licitació es van presentar proposicions per part de les empreses següents:
1.2.3.4.-

AQUALLAR I SALVADO S.L
ALSO CASALS INSTAL.LACIONS S.L
RIEMAR S.L
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A

En dates 29 i 30 d’agost de 2017 es va reunir la Mesa de Contractació amb l’objecte
de procedir a l’obertura dels sobres núm.1 i 2, respectivament, i es va resoldre sobre la
relació total d’empreses admeses a la licitació, resultant ser les 4 empreses citades
anteriorment.
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En data 13 de setembre de 2017 la Mesa de Contractació va aprovar la puntuació del
sobre núm. 2, referent al Pla Bàsic de Funcionament i Organització del Servei, tal com
segueix:
EMPRESA
LICITADORA

1
4
3
2

TOTAL
PUNTS
(màxim 55
punts)

1.- Pla bàsic de funcionament i organització del servei

AQUALLAR
SECE
RIEMAR
ALSO CASALS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

2,00
4,00
5,00
2,00

9,00
10,00
9,00
5,00

10,00
6,00
3,00
0

10,00
2,00
0,50
0

4,00
5,00
2,00
1,00

3,00
5,00
2,00
0

5,00
3,00
3,00
2,00

4,00
5,00
4,00
1,00

47,00
40,00
28,50
11,00

a) Conjunt del personal adscrit al contracte, indicant-ne la dedicació i titulació
acadèmica o professional
b) Organització del servei per complir en tots els requisits del contracte
c) Planificació operativa dels itineraris i mètodes de control
d) Proposta de millora de la xarxa d’enllumenat públic existent a l’Aldea, amb
indicació dels seus punts febles
e) Relació de vehicles i mitjans materials i equips oferts que s’adscriuran al
contracte
f) Conjunt de personal, mitjans i vehicles, que sense estar adscrits al servei,
donaran suport al contracte
g) Proposta del Servei de Guàrdia i Emergència que tenen previst establir durant
l’horari no laboral dels dies feiners i durant els caps de setmana i dies festius
h) Proposta detallada de millora informàtica en el control i la gestió de l’inventari,
en la gestió tècnico/administrativa, en la gestió informàtica de les avaries i en la
gestió informàtica dels programes
En la mateixa data anterior la Mesa de Contractació va fer públic les puntuacions
anteriors, i va obrir el sobre núm.3, resultant les ofertes següents:
EMPRESA

AQUALLAR I SALVADÓ
S.L
ALSO CASALS S.L
RIEMAR S.L
SECE SA

Preu oferta
anual

Preu unitari manteniment
de nous punts de llum.
Max 5 punts.

Max. 55 punts
32.975 €

1€

40.232,50 €
33.100 €
35.997,50 €

27,55 €
20 €
25 €
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La Mesa va efectuar el càlcul de la puntuació del sobre núm.3, atenent a les previsions
contingudes a la clàusula 11.2 del PCAP, i resulta la puntuació següent:
Preu anual del servei (IVA exclòs)
AQUALLAR I SALVADÓ S.L
55 X 32.975 = 55 punts
32.975
ALSO I CASALS S.L
55 X 32.975 = 45,07 punts
40.232,50
RIEMAR S.L
55 X 32.975 = 54,79 punts
33.100
SECE S.A
55 X 32.975 = 50,38 punts
35.997,50
D’acord amb la regulació establerta al punt 1.11 del PCAP, pàg. 10, no es considera
desproporcionada cap de les ofertes de preus anuals del servei.
Preu unitari de manteniment de nous punts de llum
AQUALLAR I SALVADÓ S.L
5 X 1 = 5 punts
1
ALSO I CASALS S.L
5 X 1 = 0,18 punts
27,55
RIEMAR S.L
5 X 1 = 0,25 punts
20
SECE S.A
5 X 1 = 0,20 punts
25
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TOTAL PUNTUACIÓ DEL SOBRE 3:
•

AQUALLAR I
SALVADO S.L:
60 punts

•

•

ALSO
I
CASALS
S.L: 45,25
punts

•

RIEMAR
S.L: 55,04
punts

La mesa acorda per UNANIMITAT puntuar de forma TOTAL
presentades per les empreses tal com segueix:

SECE S.A:
50,58
punts

les ofertes

Empreses

Sobre núm. 2

Sobre núm.3

AQUALLAR I
SALVADO S.L
ALSO I
CASALS, S.L.
RIEMAR S.L
SECE S.A

47,00

60

PUNTUACIÓ
TOTAL
107

11,00

45,25

56,25

28,50
40,00

55,04
50,58

83,54
90,58

La Mesa de Contractació proposa a la Junta de Govern Local:
“1.-.Aprovar el següent ordre de classificació de les ofertes presentades i no excloses
del procediment de licitació:
Empreses
1.AQUALLAR I
SALVADÓ SL
2.SECE S.A
3.RIEMAR S.L.
4.ALSO I CASALS
S.L

Sobre
núm. 2
47

Sobre núm.3
60

PUNTUACIÓ
TOTAL
107

40
28,50
11,00

50,58
55,04
45,25

90,58
83,54
56,25

2.- Proposar com adjudicatari del contracte de serveis de manteniment de la xarxa de
manteniment de l’enllumenat públic a l’empresa Aquallar i Salvadó S.L, atès la
puntuació obtinguda.”
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de la
delegació de competències prevista en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de
juliol
Es proposa l’adopció del següent ACORD,
PRIMER.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta
formulada per la Mesa de Contractació en la seva sessió núm. 5 de data 13 setembre
de 2017, de conformitat amb l’ordre decreixent següent:
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Empreses

Sobre núm. 2

Sobre núm.3

1.AQUALLAR I
SALVADÓ SL
2.SECE S.A
3.RIEMAR S.L.
4.ALSO I
CASALS S.L

47

60

PUNTUACIÓ
TOTAL
107

40
28,50
11,00

50,58
55,04
45,25

90,58
83,54
56,25

SEGON.- Notificar i requerir a l’empresa AQUALLAR I SALVADOR. S.L licitador que
ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies
hàbils, a comptar des del següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació
prevista a la clàusula 1.21 del PCAP:
a) Documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva equivalent a un
5% de l’import de l’adjudicació, i que és de 3.297,50 €
b) Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
c) Documentació acreditativa de la personalitat de l’empresari, i de la seva
representació segons el previst a l’apartat a) de la clàusula 1.21 del PCAP.
d) La documentació que acrediti la solvència econòmica- financera i tècnica, així com
la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que s’ha compromès a
adscriure al contracte en els termes de la clàusula 1.10
TERCER.- Advertir a l’empresa AQUALLAR SALVADO S.L que en el cas que no
presenti la documentació requerida en el termini establert es procedirà segons el
previst a l’art. 151 del TRLCSP aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.
QUART.- Publicar el present acord al Perfil del contractant.
CINQUÈ.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra el present acord no és procedent cap tipus de recurs.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
PUNTS D’URGÈNCIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 27-09-2017
9. RECTIFICACIÓ D’UNA ERRADA MATERIAL EN EL TEXT DE LES BASES DE
SELECCIÓ APROVADES PER LA JGL EN SESSIÓ DE DATA 13-09-2017
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Per part de l’Alcaldia s’exposa que s’ha detectat un error de transcripció en el text de
les bases reguladores de la convocatòria per a la selecció d’un auxiliar administratiu
de l’Ajuntament de l’Aldea amb dedicació complerta i règim de funcionari interí,
aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 13 de setembre
de 2017, les quals van ser publicades en data 22 de setembre de 2017 a la seu
electrònica de l’Ajuntament de l’Aldea, i que és necessari rectificar per no produir
perjudici als interessos dels aspirants, i en base a les previsions de l’art.109.2 de la
Llei 39/2015 d’1 d’octubre.
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La urgència d’aquest punt ve motivada pel fet que la Junta de Govern no ha
celebrar sessió ordinària fins el dia 11 d’octubre de 2017, i que la convocatòria ja
estat publicada a la seu electrònica de l’Ajuntament en data 22 de setembre.
necessari que amb caràcter previ a la realització de les proves d’aquest procés
procedeixi a realitzar aquesta rectificació i fer-la pública..

de
ha
És
es

VOTACIÓ: s’aprova per unanimitat dels assistents la inclusió d’aquest punt en l’ordre
del dia amb caràcter urgent.
Seguidament es dóna compte d’aquesta proposta en els termes següents:
“RECTIFICACIÓ D’UNA ERRADA MATERIAL EN EL TEXT DE LES BASES DE
SELECCIÓ APROVADES PER LA JGL EN SESSIÓ DE DATA 13-09-2017
En data 22 de setembre de 2017 es va publicar a la seu electrònica de l’Ajuntament
de l’Aldea un anunci pel qual es van fer publiques les bases reguladores de la
convocatòria per a la selecció d’un auxiliar administratiu de l’Ajuntament de l’Aldea
amb dedicació complerta i règim de funcionari, aprovades per acord de la Junta de
Govern Local en sessió de data 13 de setembre de 2017.
Revisat el text de les bases aprovades i publicades s’ha detectat un error, pel que
respecte al nivell mínim de coneixement de la llengua catalana que resulta exigible per
a la plaça que s’ha de cobrir.
Atès el previst a l’art.109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el qual estableix que les
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els error materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a aquest òrgan en virtut de les previsions
recollides en el Decret de l’Alcaldia núm.47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Rectificar el text de les bases reguladores de la convocatòria per a la
selecció d’un auxiliar administratiu de l’Ajuntament de l’Aldea amb dedicació complerta
i règim de funcionari interí, aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessió
de data 13 de setembre de 2017, en el sentit que seguidament s’indica.
-

A la base tercera ( Requisits dels aspirants), en l’apartat requisits lingüístics,
allà on posa “Nivell B de català”, he de dir:
“Nivell C1 de català”

-

A la base cinquena (Sol·licituds), allà on posa “Fotocòpia del document
acreditatiu del nivell B de català”, ha de dir:
“Fotocòpia del document acreditatiu del nivell C1 de català”
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SEGON.- Publicar la rectificació d’aquesta errada al portal de transparència de
l’Ajuntament de l’Aldea.”
VOTACIÓ: s’aprova per unanimitat dels assistents aquesta proposta d’acord
La Presidència aixeca la sessió a les 20:10 hores del dia 27 de setembre de 2017,
de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 12 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Interventora

Daniel Andreu i Falcó

M. Rosa Pons Ferré
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