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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 3/2018 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 7 DE 
FEBRER DE 2018. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  7 de febrer de 2018 
  
A L’Aldea, quan són les 19:30 hores, del dia 7 de febrer 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. 
 
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: 
 
0.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 24 DE GENER 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 24 de 
gener de 2018 que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, 
queden aprovades per unanimitat els esborranys de referència. 
 
1. PROPOSTES 
 
1.1. Urbanisme 

 
1.1.1. PROPOSTA D'ACORD DE FINALITZACIÓ D'UN EXPEDI ENT DE LLICÈNCIA 
D'OBRA MENOR. EXP. 2017/594. INTERESSAT: A. A. P.     
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Fets 
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Vista la sol·licitud presentada per la senyora A. A. P., en data 30 d’agost de 2017 
registre general d’entrada núm. 2017/2068, referent a la petició d’una llicència d’obra 
menor ubicada al polígon XX parcel·la XX, d’aquest municipi. 
 
Atès que en data 25 d’octubre de 2017 registre general de sortida núm. 2017/2040, es 
va notificar que mancaven una sèrie de requisits tècnics i que si en el termini de 10 
dies no es presentava la documentació requerida, es consideraria que desistia de la 
seva petició. 
 
Atès que ha transcorregut el termini concedit i la interessada no ha presentat la 
documentació requerida. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el que disposen els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
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 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Declarar l’arxiu de l’expedient d’obres núm. 2017/594 referent a la sol·licitud 
d’una llicència d’obra menor ubicada al polígon XX parcel·la XX, presentada per la 
senyora A. A. P., per desistiment de la persona interessada. 
 
SEGON.- Donar per finalitzat aquest procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
1.2. Alcaldia 

 
1.2.1. PROPOSTA D'ACORD REFERENT AL DIES DE CELEBRA CIÓ DE FESTES 
AMB BOUS PER A L'ANY 2018.     
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les 
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació 
Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre – Servei Territorial del 
Joc i de l’Espectacle, per portar a terme dites festes. 
 
L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar 
per a l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous. 
 
Per l’altra banda, l’art. 7 del Decret 83/2012, de 17 de juliol. Sobre regulació de 
certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya, estableix que la persona 
o entitat responsable de l’organització del certamen ha de sol·licitar al departament 
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competent en matèria de ramaderia l’autorització corresponent per a la seva 
celebració, indicant entre d’altres els dies de celebració del certamen. 
Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar per a l’any 2018  els següents dies d’actes taurins: 
 

a) Festes de l’Ermita: dies 19,20 i 21 de maig 2018. 
b) Festes Majors: dies 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 d’agost de 2018. 
c) Festa de la sega: dia 23 de setembre de 2018 

 
2n.- L’acord anterior s’adopta als efectes de tramitar la corresponent autorització del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb el previst al Decret 83/2012, de 17 de juliol i sense perjudici  de 
l’acord que adopti el Ple de l’Ajuntament en virtut d’allò previst a l’art. 6.1.b) de la Llei 
34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. 
 
3.- Traslladar aquest acord als serveis municipals corresponents a efectes de tramitar 
les autoritzacions administratives oportunes per a la celebració d’actes taurins durant 
l’any 2018.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
1.2.2. PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'ADJUDICACIÓ D' UN CONTRACTE 
MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ D'UN AVANTPROJEC TE I PROJECTE 
BÀSIC D'OBRES A L'EQUIPAMENT MUNICIPAL SCRUA.     
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 10 d’octubre de 2017 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de l’Aldea i 
la Societat Cultural Recreativa Unió Aldeana referent a la transmissió de l’immoble 
situat al c/ Societat núm. 10-12-14 i 16 i l’Av. Catalunya 131 de l’Aldea, el qual 
posteriorment es va elevar a escriptura pública el mes de desembre de 2017. 
 
Atès que uns dels compromisos assumits per l’Ajuntament en virtut d’aquest conveni, 
és la realització d’inversions en aquest immoble per millorar i ampliar l’ús sòcio-cultural 
d’aquest equipament, es fa necessari contractar uns serveis externs en matèria 
d’arquitectura amb la finalitat de redactar un avantprojecte i un projecte bàsic de les 
obres de rehabilitació d’aquest equipament. 
 
Així mateix un dels fins que es persegueix amb la realització d’aquest document és 
disposar d’una documentació tècnica que defineixi les actuacions que es portaran a 
terme, als efectes de poder participar en eventuals convocatòries de subvencions en 
les que l’Ajuntament es pugui acollir per rebre ajudes al finançament d’aquesta 
inversió. 
 
Atès el pressupost presentat en data 2 de febrer de 2018, reg. d’entrada 400 per part 
de societat d’arquitectes M6 ARQUITECTURA 2003, S.L.P per a la prestació d’aquest 
servei, el qual ascendeix a un import de 15.000 €, IVA exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria  334/62202 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 de serveis 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 la prestació de servei de 
redacció d’un avantprojecte i un projecte bàsic de les obres d’enderroc i rehabilitació 
de l’equipament SCRUA, per un import 15.000 €, IVA exclòs, més 3.150 € 
corresponent al 21% d’IVA, a favor de d’arquitectes M6 ARQUITECTURA 2003, S.L.P, 
segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada 
núm.2018 /400. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 18.150 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 334/62202. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
1.2.3. PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SOBRE 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS  DE NETEJA DE 
DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS. EXP. NÚM. 2018/77.     
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 6 de febrer de 2018 per Providència de l’Alcaldia es va resoldre 
iniciar les actuacions preparatòries d’un expedient de contractació del servei de neteja 
de diversos equipaments municipals donat que la corporació no disposa de suficients 
mitjans propis per cobrir el referit servei, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la 
contractació proposada. 
 
Ateses que per les característiques del servei  es considera que el procediment més 
adequat és el procediment obert, en la forma d’oferta econòmicament més avantatjosa 
amb diversos criteris d’adjudicació. 

 
Atès que en data 6 de febrer de 2018 es va emetre informe d’Intervenció referent a la 
fiscalització prèvia de la depesa projectada per la contractació del referit servei 

 
Atès que en la mateixa data indicada anteriorment es va emetre Informe per Secretaria 
sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i 
adjudicar el contracte. 

 
Atès que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte. 
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Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que 
estableixen els arts.109 i 110 i la Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovada pel RDL 3/2011, de 14 de novembre. 

 
Atès que la competència per a 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 /2015 de data 2 de juliol  

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord 

 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, en la 
forma  d’oferta més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per al servei de 
neteja de diversos equipaments municipals, tot convocant-ne la licitació. 

 
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que han de regir el contracte del servei de neteja diversos equipaments 
municipals mitjançant procediment obert, en la forma d’oferta més avantatjosa amb 
diversos criteris d’adjudicació, en els termes que consten a l’expedient. 

 
TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província Barcelona i en el Perfil de 
Contractant  el corresponent anunci de licitació, perquè durant el termini de 15 dies 
naturals es presentin les proposicions que es considerin pertinents. 

 
QUART. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, 
amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se 
per a la qualificació de la documentació referida en l'article 146 del RDL 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.” 

 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
1.2.4. PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN EXPEDI ENT DE 
CONTRACTE D’OBRES. PROCEDIMENT OBERT. SEGON TRAM DE L CARRIL 
BICI DEL CAMÍ DE L’ERMITA DE L’ALDEA.     
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 6 de febrer de 2018 s’ha adoptat una Provisió de l’Alcaldia en la qual es 
justifica la necessitat de celebrar un contracte d’obres per a l’execució de la segona 
fase de la formació d’un carril bici al camí conegut localment com “Camí de l‘Ermita”.  
 
Atès que en data 6 de febrer de 2018 s’ha emès informe de secretaria-intervenció 
relatiu a la legislació aplicable, procediment a seguir, fiscalització prèvia de la despesa 
i, contingut dels plecs de clàusules administratives particulars  que s’han redactat als 
efectes de dita contractació. 

 
Atès  que s’han redactat i incorporat a l’expedient el corresponent projecte tècnic de 
les obres. 

 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que 
estableixen els arts.138.2, arts.157 a 161 i la Disposició Addicional Segona del Text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovada pel RDL 3/2011, de 14 de 
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novembre. 
 

Atès que la competència per a 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 /2015 de data 2 de juliol.  

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord 

 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació d’obres, mitjançant procediment obert , 
en la forma  d’oferta més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, consistent 
en la formació  del carril bici del camí de l’Ermita de l’Aldea, segona tram, tot 
convocant-ne la licitació. 

 
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars  que ha de regir el 
contracte d’obres esmentat, mitjançant procediment obert simplificat, en la forma 
d’oferta més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, en els termes que 
consten a l’expedient. 

 
TERCER. Publicar  en el BOP de Tarragona i en el Perfil de Contractant  el 
corresponent anunci de licitació, perquè durant el termini de 26 dies naturals es 
presentin les proposicions que es considerin pertinents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
1.2.5. PROPOSTA D'ACORD SOBRE APROVACIÓ D'UN EXPEDI ENT DE 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE GESTORIA I ASSESSORIA LA BORAL I 
FISCAL. CONTRACTE MENOR.     
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“El proper mes de març de 2018 finalitza la vigència de la  contractació de serveis de 
gestoria i assessoria laboral i fiscal, la qual resulta necessària per a l’adequada gestió 
dels recursos humans de l’Ajuntament. 
 
Atès que resulta necessari efectuar una nova contracció d’aquest servei s’ha elaborat 
un plec de condicions que ha de regir el desenvolupament d’aquest servei, mitjançant 
la figura del contracte menor prevista als arts. 111 i 138.3 del  RDL3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i 
atenent al fet que el valor estimat d’aquest contracte no supera l’import de 18.000 
euros. 
  
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
competències que l’Alcaldia ha delegat en favor d’aquest òrgan, segons el decret núm. 
147/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció de l següent ACORD , 
 
1. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació de serveis d’assessorament i 
assistència a l’Ajuntament de l’Aldea en matèria laboral i fiscal, mitjançant contractació 
menor. 
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2. Aprovar el plec de clàusules administratives i  tècniques particulars  que ha de regir 
el contracte de serveis d’assessorament i assistència a l’Ajuntament de l’Aldea en 
matèria laboral i fiscal amb un valor estimat de 7.822 euros, IVA exclòs, en els termes 
que consten incorporats a l’expedient. 

 
3. Procedir a la sol·licitud d’ofertes. 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
1.2.6. PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SOBRE 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS  DE 
MANTENIMENT DE ZONES VERDES I ENJARDINADES DEL MUNI CIPI. EXP. NÚM. 
2018/90.    

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en data 6 de febrer de 2018 per Providència de l’Alcaldia es va resoldre 
iniciar les actuacions preparatòries d’un expedient de contractació del servei de 
manteniment de zones verdes i enjardinades, donat que la corporació no disposa de 
suficients mitjans propis per cobrir el referit servei, tot motivant la necessitat i idoneïtat 
de la contractació proposada. 
 
Ateses que per les característiques del servei  es considera que el procediment més 
adequat és el procediment obert, en la forma d’oferta econòmicament més avantatjosa 
amb diversos criteris d’adjudicació. 

 
Atès que en data 6 de febrer de 2018 es va emetre informe d’Intervenció referent a la 
fiscalització prèvia de la depesa projectada per la contractació del referit servei 

 
Atès que en la mateixa data indicada anteriorment es va emetre Informe per Secretaria 
sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i 
adjudicar el contracte. 

 
Atès que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte. 

 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que 
estableixen els arts.109 i 110 i la Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovada pel RDL 3/2011, de 14 de novembre. 

 
Atès que la competència per a 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 /2015 de data 2 de juliol  

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord 

 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, en la 
forma  d’oferta més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per al servei de 
manteniment de zones verdes i enjardinades del municipi, tot convocant-ne la licitació. 

 
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que han de regir el contracte del servei de manteniment de zones verdes i 
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enjardinades, mitjançant procediment obert, en la forma d’oferta més avantatjosa amb 
diversos criteris d’adjudicació, en els termes que consten a l’expedient. 
TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província Barcelona i en el Perfil de 
Contractant  el corresponent anunci de licitació, perquè durant el termini de 20 dies 
naturals es presentin les proposicions que es considerin pertinents. 

 
QUART. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, 
amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se 
per a la qualificació de la documentació referida en l'article 146 del RDL 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.” 

 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
1.2.7. PROPOSTA D'ACORD REFERENT A L'ADJUDICACIÓ D' UN CONTRACTE 
MENOR D'ESPECTACLES - ORQUESTRA ATALAIA I ORQUESTRA  CENTAURO.    
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2018 la Regidoria de 
Festes ha previst la realització d’una actuació musical a càrrec de l’orquestra ATALAIA 
que ha de tenir lloc el dia 15 d’agost de 2018 i una altra actuació a càrrec de 
l’orquestra Centauro que ha de tenir lloc el dia 16 d’agost de 2018. 
 
Atès el pressupost presentat en data 4 de desembre de 2017, reg. d’entrada 3266, per 
part de l’empresa GRUPO MAESTRAT, CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L 
per a la realització de les actuacions musicals assenyalades anteriorment, el qual 
ascendeix a un import de 12.200 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria  338/22608 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
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). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques   de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
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 una actuació musical a 
càrrec de l’orquestra ATALAIA pel dia 15 d’agost de 2018,  per un import 6.500 €, IVA 
exclòs, més 1.365 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa GRUPO 
MAESTRAT, CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L segons la proposta 
econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm.2017/3266. 
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2.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en una actuació musical a 
càrrec de l’orquestra CENTAURO pel dia 16 d’agost de 2018,  per un import 5.700 €, 
IVA exclòs, més 1.197€ corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa GRUPO 
MAESTRAT, CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS S.L segons la proposta 
econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm.2017/3266. 
  
3.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 14.762 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 338/22608. 
 
4.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
1.2.8. PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA BAIXA D’UNS R EBUTS 
D’ESCOMBRARIES. INTERESSAT: CONTEMPORANEAN ENTERPRI SE S.L.    
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 31 de gener de 2018 s’ha rebut un comunicat de Base- Gestió d’Ingressos 
amb R.E 359 en el qual posa de manifest que en relació a l’immoble situat a l’av. 
Catalunya 313 Baixos i Av. Catalunya 313 de l’Aldea, s’han emès erròniament una 
duplicitat de rebuts de la taxa d’escombraries, a nom de la mercantil Contemporanean 
Enterprise S.L.  
 
En concret els rebuts emesos erròniament son els següents:  
 

- Rebut amb clau de cobrament 43-184-356-2017-15-0000001-40, referent a 
l’Av. Catalunya 313 Baixos.  

- Rebut amb clau de cobrament 43-184-356-2017-15-0000002-04, referent a 
l’Av. Catalunya 313. 
 

Així mateix en data 5 de desembre de 2017 amb R.E. 2017/3277, el Sr. Pedro Planells 
Roig en representació de Contemporanean Enterprise S.L. presenta una instancia a 
l’Ajuntament de l’Aldea en la que posa de manifest que l’activitat que estava donada 
d’alta als baixos de l’immoble ubicat a l’Av. Catalunya 313 ja no es desenvolupa.  
 
En data 15 de gener de 2018 s’ha emès un informe del servei municipal de vigilància 
en el qual es constata que als baixos de l’immoble ubicat a l’Av. Catalunya 313 no es 
desenvolupa cap activitat.  
 
Atès el previst a l’art. 220 de la Llei  58/2003 de 17 de desembre General Tributaria, i 
vista l’ordenança reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries, en els seus arts. 6 i 8.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la junta de Govern Local, en base a les 
delegacions conferides en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent:  
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Primer.-  Donar de baixa els rebuts d’escombraries amb clau de cobrament 43-184-
356-2017-15-0000001-40 i  43-184-356-2017-15-0000002-04 emesos a nom de 
Contemporanean Enterprise S.L. 
 
Segon.-  Determinar que en relació a l’immoble amb Ref. Cadastral 
9538815BF9193H0001KZ s’emeti un únic rebut d’escombraries com a únic habitatges 
amb efectes des de l’1 de gener de 2018.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a l’interessat i a Base – Gestió d’Ingressos de la 
Diputació de Tarragona així com al servei municipal encarregat del manteniment del 
padró de la taxa d’escombraries.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
1.3. Medi Ambient 

 
1.3.1. PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN CONVEN I DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA , EL CO L·LEGI OFICIAL 
DE VETERINARIS DE TARRAGONA I EL CONSELL DE COL·LEG IS DE 
VETERINARIS DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE GESTIÓ DEL C ENS MUNICIPAL 
D’ANIMALS DE COMPANYIA.     
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“L’art. 14 del D.L. 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, estableix que els ajuntaments han de portar un cens d’animals 
de companyia en el qual s’han d’inscriure els gossos, els gats i les fures que 
resideixen de manera habitual al municipi, i en el qual han de constar les dades 
d’identificació de l’animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres 
dades que s’estableixin per reglament.  
 
Atès que l’Ajuntament està interessat en complir de la millor manera possible 
l’esmentada obligació, es considera procedent subscriure un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de l’Aldea i el col·legi oficial de veterinaris de Tarragona i el consell 
de col·legis de veterinaris de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat es proposa l’adopció de l’acord següent:  
 
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea , el col·legi oficial 
de veterinaris de Tarragona i el consell de col·legis de veterinaris de Catalunya en 
matèria de gestió del cens municipal d’animals de companyia, quin contingut és el 
següent:  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’A LDEA, EL 
COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE TARRAGONA I EL C ONSELL DE 
COL·LEGIS DE VETERINARIS DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE  GESTIÓ DEL 
CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA  
 
xxxxx 
 
REUNITS 
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D’una banda, el/la senyor/a Daniel Andreu Falcó, en nom i representació de 
l’Ajuntament de l’Aldea  (d’ara endavant, l’Ajuntament), amb domicili en l’Aldea, Av. 
Catalunya, s/n, amb CIF ___________, en qualitat d’Alcalde segons nomenament de 
__ de _______ de 20__, i en exercici de les atribucions que li confereix ____.   
 
D’un altra, el/la senyor/a Cori Escoda Mestre, en nom i representació del Il·lustre  
Col·legi Oficial de Veterinaris de  Tarragona  (d’ara endavant, el Col·legi), amb 
domicili en Tarragona, C/ Sant Antoni Maria Claret, 10, 1er, amb CIF: Q4371001A, en 
qualitat de president/a de la corporació, i en exercici de les funcions atribuïdes en virtut 
del l’article 24 dels seus Estatuts 
 
I, d’altra banda, el senyor Josep A. Gómez Muro, en nom i representació del Consell 
de Col·legis Veterinaris de Catalunya  (d’ara endavant, el Consell), amb domicili en 
Barcelona, C/ Ferran Puig, nº 15, amb CIF Q-5856091C, en qualitat de president de la 
corporació, i en exercici de les funcions atribuïdes en virtut del l’article 23 dels seus 
Estatuts. 
 
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal necessària per contractar i obligar-
se en aquest acte, i de forma lliure i voluntària,  
 
EXPOSEN 
 
I. L’article 15 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de protecció dels animals, estableix l’obligatorietat d’identificar els animals de 
companyia, i en concret, els gossos, els gats i les fures, constituint un requisit previ i 
obligatori per a la realització de qualsevol transacció d’aquests animals. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 4 del Decret 328/1998, pel qual es regula la 
identificació i el Registre general d’animals de companyia, el marcatge dels animals de 
companyia ha de ser realitzat en condicions d’asèpsia per personal qualificat que 
pertanyi a una entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya. En aquests 
moments, el personal qualificat per a identificar animals de companyia són els 
veterinaris col·legiats als quatre Col·legis de veterinaris catalans, integrats al Consell, 
reconeguts per la Generalitat de Catalunya. 
 
II. D’acord amb l’article 14 de l’esmentat Decret legislatiu 2/2008, els ajuntaments han 
de portar un cens municipal d’animals de companyia en el qual s’han d’inscriure els 
gossos, els gats i les fures que resideixin de manera habitual al municipi, i en el qual 
han de constar les dades d’identificació de l’animal, les dades de la persona 
posseïdora o propietària i les altres dades que s’estableixin per reglament. 
 
Aquest mateix precepte crea el Registre general d’animals de companyia, que és 
gestionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(d’ara endavant, DAAM), com a registre únic, constituït pel conjunt de dades 
d’identificació dels censos municipals d’animals de companyia que han de portar els 
ajuntaments.  
 
III. D’acord amb els seus Estatuts, el Consell i el Col·legi son dues corporacions de 
dret públic d’interès professional, amb plena capacitat i personalitat jurídica pròpia, i 
tenen com a funció i finalitat, entre d’altres, la de col·laborar amb els poders públics en 
l’aplicació i el desenvolupament de les disposicions que es dictin en el seu àmbit. Per 
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la seva part, el Consell integra i agrupa els quatre col·legis oficials de veterinaris de 
Catalunya.  
 
IV. El Consell va crear l’any 1987, com un servei als clients dels seus col·legiats, 
l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia (d’ara endavant, l’AIAC), que és una 
base de dades informatitzada, de naturalesa privada, on es recullen les dades de les 
identificacions que practiquen els veterinaris col·legiats, amb la finalitat de recuperar 
els animals extraviats  i evitar l’abandonament dels animals de companyia, i alhora un 
servei d’atenció ciutadana de localització dels animals de companyia perduts, robats o 
extraviats. 
 
L’AIAC es també un arxiu sanitari on els veterinaris fan constar les dades sanitaris més 
importants dels animals inscrits. Aquest arxiu es el pioner a tota Espanya (fa 30 anys 
que funciona) i en la actualitat es el més important de Catalunya, doncs hi figuren 
inscrits en ell més d’un milió d’animals. 
 
A més, el Consell es la única entitat reconeguda a Catalunya per la RED ESPAÑOLA 
DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES (REIAC) que agrupa totes les bases de dades 
d’animals de companyia a Espanya i també participa de la RED PETMAXX. 
 
Finalment, el Consell té acreditada la seva capacitat de gestionar els arxius i bases de 
dades relacionats amb els animals de companyia, havent col·laborat amb la 
Generalitat de Catalunya amb la gestió de l’ANICOM i d’altres arxius. 
 
V.- Com s’ha dit abans, l’Ajuntament està interessat en complir de la millor manera 
possible amb la seva obligació de l’article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008 de “portar 
un cens municipal d'animals de companyia en el qual s'han d'inscriure els gossos, els 
gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Al cens, han de constar 
les dades d'identificació de l'animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i 
les altres dades que s'estableixin per reglament”.  
 
VI. La base de la lluita contra l’abandonament és la identificació i el cens dels animals 
de companyia, eines que permeten fer un seguiment de l’animal de companyia i en cas 
de pèrdua o abandonament de l’animal, possibilita la identificació del propietari del 
mateix, els afectes de recuperació de l’animal, o bé per iniciar un procediment 
sancionador contra el responsable de l’abandonament. 
 
VII. L’Ajuntament te interès en promoure l’establiment d’un sistema fiable i àgil de 
comunicació de dades amb el Consell i el Col·legi per la millor gestió del cens 
municipal d’animal de companyia, i d’aquesta forma poder donar compliment a la 
normativa reguladora de la identificació dels animals de companyia, doncs el Consell, 
juntament amb el Col·legi, representa als veterinaris col·legiats que intervenen en la 
identificació dels animals de companyia i mantenen un sistema de relació interna amb 
aquests que els permet disposar i centralitzar les dades de totes les identificacions 
d’animals de companyia que practiquen aquests a Catalunya. 
 
VIII. Amb aquest acord, l’Ajuntament vol incrementar progressivament el percentatge 
d’animals identificats i censats al municipi i mantenir les dades del cens municipal 
d’animals el més completes i actualitzades possible, ja que la base de la lluita contra 
l’abandonament és la identificació i el cens dels animals de companyia, eines que 
permeten fer un seguiment de l’animal de companyia i en cas de pèrdua o 
abandonament de l’animal, possibilita la identificació del propietari del mateix, els 
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afectes de recuperació de l’animal, o bé per iniciar un procediment sancionador contra 
el responsable de l’abandonament  
 
L'article 86 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques estableix: “Les administracions públiques podran celebrar 
convenis amb persones tant de dret públic com privat sempre que no siguin contraris a 
l'ordenament jurídic i no facin referència a matèries que no siguin susceptibles de 
transacció i tinguin per objecte satisfer l'interès públic...”. 
  
IX. Pels motius anteriors, l’Ajuntament, el Consell i el Col·legi tenen interès comú en la 
consecució de les finalitats exposades, i formalitzen el present acord de col·laboració, 
que resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, segons preveu l'article 6.2, que estableix que queden 
exclosos del seu àmbit d'aplicació els convenis de col·laboració que celebri 
l'administració amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat, sempre que 
el seu objecte no estigui comprés en el dels contractes regulats en aquesta llei, i que 
subjecten a les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Objecte 
 
El present conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració 
entre l’Ajuntament, el Consell i el Col·legi per la millor i mes eficient gestió per part de 
l’Ajuntament del cens municipal d'animals de companyia.  
 
Amb aquesta finalitat, el Consell facilitarà a l’Ajuntament les claus que li permetran 
accedir, a través de la pàgina web http://aiac.veterinaris.cat/cens, a la base de dades 
de cens d’animals de companyia de l’AIAC.  
 
A aquesta base de dades es registraran les dades d’identificació dels animals de 
companyia (gossos, gats i fures) que resideixen de manera habitual al municipi, i les 
dades de les persones posseïdores o propietàries d’aquests, segons l’establert a 
l’article 14.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de protecció dels animals. 
 
SEGONA. Compromisos del Consell i del Col·legi 
 
El Consell, directament o mitjançant el Col·legi, es farà càrrec de recollir les 
comunicacions que, a partir de la data de signatura d’aquest conveni, facin els 
veterinaris dels animals de companyia que resideixen de manera habitual al municipi, 
les quals han de contenir totes les dades que es deriven de la identificació veterinària 
de l’animal i també les dades bàsiques de la persona propietària o posseïdora 
d’aquests animals. 
 
El Consell sistematitzarà i emmagatzemarà a l’AIAC les dades de les comunicacions 
dels veterinaris que rebi, directament d’aquests o mitjançant el Col·legi, i facilitarà a 
l’Ajuntament les claus d’accés (usuari i contrasenya) per que pugui accedir, via web, a 
aquesta base de dades de l’AIAC per consultar-la. 
 
Un cop es validen com a correctes les credencials, l’Ajuntament podrà realitzar 
consultes a la base de dades del cens d’animals de companyia de l’AIAC. 
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Les dades que s’introduiran seran, a més de les previstes a l’annex del Decret 
328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general 
d’animals de companyia, les següents: 

 
1. Dades del propietari i/o posseïdor de l'animal: 
 

• Nom i cognoms. 
• DNI o passaport. 
• Domicili (Població, Codi Postal, Província, País). 

 
En cas de que actuï un representant del propietari i/o posseïdor: 
 

• Nom i cognoms del representant. 
• DNI o passaport del representant. 

 
2. Dades de l'animal: 
 

• Nom de l’animal. 
• Espècie i raça. 
• Sexe. 
• Data de naixement. 
• Codi d'identificació (transponedor o microxip). 
• Domicili habitual de l'animal. 
• Dades del veterinari que intervé. 

 
El Consell s’obliga a tenir actualitzada l’esmentada base de dades amb la informació 
que pugui rebre dels propietaris o posseïdors dels animals de companyia, directament 
o a través dels veterinaris col·laboradors de l’AIAC. 
 
Així mateix el Consell s’obliga a que l’accés a l’esmentada base de dades de cens de 
l’AIAC es pugui realitzar “on-line” per part de l’Ajuntament en qualsevol moment i tots 
els dies de l’any, llevat els casos de força major o per altres causes que no siguin de la 
seva responsabilitat.    
 
TERCERA. Compromisos de l’Ajuntament i contribució econòmica.   
 
L’Ajuntament s’obliga a custodiar les claus d’accés a l’esmentada base de dades de 
cens de l’AIAC que li faciliti el Consell i a no cedir-les a terceres persones o entitats en 
cap cas. L’accés a aquesta base de dades es farà únicament per la persona 
responsable designada a l’efecte per l’Ajuntament. 
 
Per tal de tenir dret a l’esmentat accés a la base de dades de cens de l’AIAC 
l’Ajuntament abonarà al Consell, pel període comprès entre la data de firma d’aquest 
conveni i el 31 de desembre de l’any en curs, la quantitat de quatre-cents vuitanta-cinc 
amb vuitanta-tres cèntims (485,83 €), més l’IVA al tipus que sigui vigent a cada 
moment. Aquesta quantitat correspon a la part proporcional de la quota anual 
establerta (que, per l’any 2018, es de 530 euros) pel temps que resta fins al 31 de 
desembre, i s’ha establert en funció de la població del municipi a data 01/01/2016, 
segons consulta feta a la pàgina web del propi Ajuntament, si disposa d'ella, o a la de 
la Diputació corresponent. A més, la quota inclourà el servei de consulta de microxips 
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per la cerca de propietaris d’animals perduts o abandonats, de tots els animals 
inclosos a l’AIAC. 
 
En el cas de que a l’inici de cada nou període anual de vigència d’aquest conveni la 
població del municipi hagi sofert una variació, la quota anual d’accés passarà a ser la 
que correspongui segons l’escala següent (vigent per l’any actual i que s’actualitzarà 
automàticament en funció de les variacions de l’IPC): 
 
Municipis fins a 5.000 habitants:      530,00.- € 
Municipis de 5.001 a 25.000 habitants:     790,00.- € 
Municipis de 25.001 a 50.000 habitants:  1.050,00.- € 
Municipis de 50.001 a 500.000 habitants:  1.580,00.- € 
Municipis de més de 500.001 habitants:  2.630,00.- € 
 
Aquest primer pagament es farà efectiu amb venciment 30 dies de la data de la 
factura, i les successives quotes anuals amb el mateix venciment. 
 
Per a cada una de les anualitats de vigència o, al seu cas, de pròrroga d’aquest 
Conveni el preu de la quota anual fixa s’adaptarà automàticament en funció de les 
variacions que experimenti l’IPC (Índex de Preus al Consum) des de gener de 2018, 
que són el mes i any que serviran de referència. 
 
QUARTA.  Comissió de Seguiment  
 
Per fer el seguiment i el control del objecte d’aquest conveni, es constituirà una 
Comissió mixta formada per dos representants de l’Ajuntament, un representant del 
Col·legi i un altre en nom del Consell.  
La Comissió es reunirà de forma ordinària com a mínim un cop a l’any i extraordinària 
quan ho requereixin la meitat dels seus membres. 
 
CINQUENA. Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una durada 
fins el 31 de desembre de 2018, prorrogables a la seva finalització de forma tàcita per 
períodes anuals, excepte que qualsevol de les parts manifesti el contrari a l’altra per 
escrit amb una antelació mínima de 3 mesos a la data de finalització del termini inicial 
o de les seves pròrrogues. 
 
SISENA. Resolució del conveni  
 
El present conveni s’extingirà per alguna de les causes següents:  
 
a) El mutu acord de les parts que el subscriuen. 
b) Per voluntat de qualsevol de les parts amb un preavís mínim de tres mesos per 

escrit. 
c) La finalització del període inicialment pactat o de qualsevol de les seves 

prorrogues anuals. 
d) L’incompliment de qualsevol de les clàusules, i molt especialment en cas 

d’impagament pel Ajuntament al Consell de les factures al seu càrrec, prèvia 
denúncia motivada del conveni.  

 
SETENA. Resolució de conflictes 
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Les qüestions litigioses que puguin derivar-se d’aquest conveni, atesa la seva 
naturalesa juridico-administrativa, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa 
administrativa de la ciutat de Barcelona. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per triplicat, i a un sol 
efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament,” 
 
2.- Autoritzar i disposar la despesa derivada d’aquest conveni en càrrec a l’aplicació 
172/22713 del pressupost vigent.  
 
3.- Notificar aquest acord al col·legi de veterinaris de Tarragona i al consell de 
Col·legis de Veterinaris de Catalunya i al servei municipal encarregat de la gestió del 
cens municipal d’animals de companyia, i al servei municipal d’intervenció.  
 
4.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni així com tota aquella 
altra documentació que resulti necessària per fer efectiu aquest acord.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 20:00 hores d el dia 7 de febrer de 2018, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 1 6 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  
 
 
 


