ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 3/22
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 11 DE
FEBRER DE 2022.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 11 de febrer de 2022
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 11 de febrer de 2022, 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 Accidental.
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 28 DE
GENER DE 2022.
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 28 de gener de 2022
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.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA
CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA
D’OBRES. INTERESSADA: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. (NÚM.
EXP.: 2021/1770)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 28 de desembre de 2021,
amb Registre d'entrada núm. 2021/5099:
EXP

INTERESSAT

SITUACIÓ

2021/1770

Edistribución
Redes Digitales,
S.L.U.

C/ Mas de la Palma,
s/n
(6000602BF9160S0000TL)

TIPUS
OBRA

TOTAL
LIQUIDACIÓ

Obra
menor

181,33 €

Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals en l'emissió d'informe i proposta per part dels serveis
tècnics municipals.
Considerant que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 10
de febrer de 2022, els actes d'edificació i ús del sòl l'autorització dels quals se sol·licita
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
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. 216/2019 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Concedir a Edistribución Redes Digitales, S.L.U. llicència d’obres per a
reformar el centre de transformació CD 111236 (Ref. Cad.: 6000602BF9160S0000TL)
de l’Aldea amb estricta subjecció a les condicions que figuren a l’expedient.
SEGON.- Les obres s'executaran d'acord amb el projecte aprovat, la normativa de
planejament d'aplicació, normativa tècnica d'aplicació i les prescripcions del serveis
tècnics, si s'escau.
Si en el moment d'executar materialment les obres, s'aprecia la necessitat de dur a terme
obres que no s'ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l'atorgada sempre que la llicència
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l'edificació, que les
obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que
s'efectuï la comunicació prèvia corresponent d'acord amb l'article 76 del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
S'entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna
alguna de les circumstàncies que preveu l'article 33.2 del RPLU.
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament,
l'Ajuntament declararà d'ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona
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interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les
actuacions, si no se'n sol·licita una de nova..
QUART.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l'Ajuntament una còpia de l'acta d'inici de les obres estesa per
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d'obres expedit per
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l'acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular
de la llicència urbanística.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un
import total de 181,33 € amb el següent desglossament:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art.
Núm. 5)

IMPORTS

3.777,90 x 3,60

136,00 €

3.777,90 x 1,20

45,33 €

TOTAL

16,00 €
181,33 €

SISÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions:
−
−
−
−

−
−
−

L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat
i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
Abans d’obrir qualsevol rasa, s’hauran de de posar en contacte amb els
serveis tècnics municipals per supervisar i/o acordar el lloc d’aquesta.
Els creuaments s’han de fer perpendiculars a les vies i totes les rases
s’hauran de fer a partir de talls rectes continus del paviment.
Prèviament a l’obertura de rases, s’hauran de localitzar els serveis
instal·lats i coordinar els treballs amb les respectives companyies
afectades. És responsabilitat del promotor garantir la integritat dels
mateixos.
S’haurà de garantir una separació mínimes obligatòries als serveis
existents. En cas que no es pugui garantir s’executaran les proteccions
que preveu la legislació vigent.
El promotor garantirà a totes les rases i replens una compactació al 95 %
de pròctor modificat
Abans procedir a la reposició de paviment, caldrà avisar als serveis tècnics
municipals per tal que aquests els indiquin com executar aquestes
tasques: Pel que fa a la sub base de formigó, a la correcta reposició del
material de les obres d´urbanització i al asfalt.
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−
−
−
−

−
−
−

−

No es podrà utilitzar asfalt en gelat, sinó aglomerat en calent o reg asfàltic,
segons correspongui.
S’hauran de reparar si els hi ha, els desperfectes causats als vials i
propietats privades.
Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril,
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya,
s’ha de portar abans de començar les obres el document d’acceptació d’un
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.
Previ l’inici de les obres deurà aportar el full de designació de Coordinador de
Seguretat en fase d’ execució d’ obra.
No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el trànsit.
Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat,
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys
o béns.
Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a un
cop notificada la llicència.

SETÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei
d'intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.1.2.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA D'OBRES
MAJORS. INTERESSADA: TREBALLS AGRÍCOLES GERMANS VALLS, C.B. (NÚM.
EXP. 2021/1681)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament per A. C. Z. en nom i representació
de Treballs Agrícoles Germans Valls, C.B. en data 30 de novembre de 2021 amb
Registre general d’entrada núm. 2021/4732:
EXP

INTERESSAT

2020/1681

Treballs
Agrícoles
Germans Valls,
C.B.

SITUACIÓ
Pol. XX – Pac. XXX
(43184A0014001200000ZL)

TIPUS
OBRA

TOTAL
LIQUIDACIÓ

Major

4.368,00 €

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels serveis
tècnics municipals.
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Considerant que, d'acord amb l’informe del Tècnic municipal de data 10 de febrer de
2022, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita són
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
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. 216/2019, de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Concedir a Treballs Agrícoles Germans Valls, C.B. la llicència d’obres majors
per a la construcció de magatzem al Polígon XX – Parcel·la XXX (Ref. Cadastral:
43184A0014001200000ZL), amb estricta subjecció a les condicions que figuren a
l’expedient.
SEGON. Les obres s’executaran d’acord amb el projecte aprovat, la normativa de
planejament d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis
tècnics, si s’escau.
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat
de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre que la
llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació,
que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat
i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76 del
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de
13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte
quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del RPLU.
TERCER. Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el transcurs
de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. Transcorreguts aquests
terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser sol·licitades expressament,
l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, prèvia audiència de la persona
interessada. La declaració de caducitat extingeix la llicència, impedint iniciar o seguir les
actuacions, si no se’n sol·licita una de nova.
QUART. D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per
la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular
de la llicència urbanística.
CINQUÈ. Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa de la llicència urbanística per un
import total de 4.368,00 € amb el següent desglossament:
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CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 (Art.
núm. 8)
Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5)
(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. Núm.
5)

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

IMPORTS

91.000,00 x 3,60 %

3.276,00 €

91.000,00 x 1,20 %

1.092,00 €

TOTAL

310,00 €
4.368,00 €

SISÈ. Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions:
1- Previ l’inici de les obres deurà aportar Projecte d’execució, Full de assumeix de
direcció d’obra i de direcció d’execució, visats pel col·legi professional i Estudi
bàsic de seguretat i salut.
2- Caldrà també aportar el full de designació de Coordinador de Seguretat en fase
d’ execució d’ obra.
3- L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de seguretat
i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
4- Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat i,
sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat amb
la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els terrenys
o béns.
5- Mentre duri l’obra, hom posarà en un lloc visible el rètol subministrat per aquest
ajuntament, amb les dades de la llicència. Rètol que caldrà venir a buscar a un
cop notificada la llicència.
6- Si per a la realització de les obres cal ocupar l’espai públic, el/la sol·licitant haurà
de demanar la corresponent ocupació de via pública. En la sol·licitud haurà de
marcar la superfície a utilitzar i el temps que s’ocuparà l’espai públic.
7- Pel que fa a la gestió dels residus, segons el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril,
pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus i recursos de Catalunya,
s’ha de portar abans de començar les obres el document d’acceptació d’un
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat. Finalitzades aquestes, la
persona interessada presentarà a l’Ajuntament el certificat o document
acreditatiu dels residus de la construcció, la no presentació d’aquest document
donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que siguin procedents d’acord
amb la normativa vigent.
8- Els terminis per l’execució de les obres, a efectes de la vigència o extinció per
caducitat de la llicència corresponent, seran d’un any per començar-les i tres
anys per acabar-les. En el ambdós supòsits els terminis s’han de comptar des
de la data de notificació al peticionari de l’atorgament de la llicència.
S’estableix la possibilitat d’una pròrroga d’ambdós terminis (de començament i
acabament de les obres), per la meitat de la seva durada respectivament,
sempre amb la prèvia petició per part del sol·licitant de la llicència abans dels
venciments del terminis assenyalats.
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9- Atès que l’edificació supera els 200m2 caldrà disposar arbrat de ribera del lloc
situats en línia paral·lela a la façana de l’edificació projectada en compliment de
l’article 148 de les Normes Subsidiàries de l’Aldea i art. 83 PTPTE.
10- La coberta haurà d’ésser de materials no reflectants, l’acabat exterior tant de
coberta com de tancament hauran de ser de color que no suposi impacte
paisatgístic en l’entorn.
SETÈ. Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al servei
d’intervenció municipal als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2. Alcaldia
2.2.1.- PROPOSTA D'ACORD DE CONTRACTE MENOR DEL SERVEI
D’ASSESSORAMENT COMPTABLE, ECONÒMIC, FISCAL I PRESSUPOSTARI PER
A L’ANY 2022. NÚM. EXP.: 2022/142.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Fets
1. Justificada la necessitat de contractar el servei d’assessorament comptable i en
matèria econòmica de l'exercici 2022.
2. La unitat gestora ha presentat el pressupost de la mercantil ZAPATER ASSESSORS
SOCIEDAD LIMITADA, SL registrat en data 4 de febrer de 2022 amb núm. RE 2022/435.
3. Existeix consignació adequada i suficient per la contractació de referència.
Fonaments jurídics
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat
per la LCSP.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Part dispositiva
PRIMER. Executar el contracte de serveis, vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació alterant l'objecte del contracte i que l'interessat no ha subscrit contractes
menors superant els llindars del contracte menor, de conformitat amb les següents
condicions:
- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
- Codi CPV: 79200000-6
- El responsable del contracte serà Xavier Royo Franch.
- El preu del contracte es fixa en 9.750,00 €, i 2.047,50 € d'IVA.
- No es preveu la revisió de preus del contracte.
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- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció
de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per
a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.
SEGON. Autoritzar la despesa per import de 11.797,50 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 9.750,00 €, pressupost net, i 2.047,50 € en concepte d’Impost
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació 2022/1/931/22711
necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de
les Hisendes Locals.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART. Donar trasllat de la present resolució a la Responsable del contracte i a l’àrea
d’Intervenció.
CINQUÈ. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
SISÈ. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I L’ASSOCIACIÓ MUSICAL VERGE DELS
PRATS PER A L’ANY 2022. (NÚM. EXP. 2022/162)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament de l’Aldea, té la voluntat de col·laborar amb diferents entitats del municipi
que tinguin per objectiu la dinamització cultural, esportiva, econòmica i social del
municipi.
L’Associació Musical Verge dels Prats de l’Aldea és una entitat musical amb més de 25
anys d’història que disposa de banda de música, coral i formació musical.
L’Ajuntament de l’Aldea vol manifestar aquesta voluntat de col·laboració amb
l’Associació Musical Verge dels Prats mitjançant una aportació econòmica amb la
finalitat que aquesta entitat pugui seguir duent a terme les activitats necessàries per al
foment de la cultura al municipi d’aquest any 2022.
De conformitat amb l’establert a l’art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions estableix que poden concedir-se directament les subvencions
previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es
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desenvolupa reglamentàriament a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual
preveu que en aquests casos l’entitat condecent i beneficiària poden subscriure un
conveni, el qual ha d’incloure els extrems recollits en aquest precepte.
La Base d’execució 34 del Pressupost de l’Ajuntament de l’Aldea per a l’exercici 2022,
relativa al règim de subvencions, preveu la concessió d’una subvenció directa a
l’Associació Musical Verge dels Prats amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2022/1/334/48009, per un import màxim de 6.000,00 euros.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18
de juny.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’Associació
Musical Verge dels Prats, destinat al foment de la cultura al municipi per a l’any 2022,
pel qual es regula la concessió directa d’una subvenció per un import de 6.000,00 € en
els termes que consta incorporat a l’expedient.
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents
a l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació Musical Verge dels Prats, i donar trasllat
del mateix al servei municipal d’intervenció.
Quart.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VERGE DE
L’ALDEA PER A L’ANY 2022. (NÚM. EXP. 2022/163)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament de l’Aldea, té la voluntat de col·laborar amb diferents entitats del municipi
que tinguin per objectiu la dinamització cultural, esportiva, econòmica i social del
municipi.
L’Associació de Veïns Verge de l’Aldea organitza anualment i des de fa més de 10 anys,
les Festes del barri de l’Estació del municipi en honor al patró Sant Ramon Nonat.
L’Ajuntament de l’Aldea vol manifestar aquesta voluntat de col·laboració amb
l’Associació de veïns Verge de l’Aldea mitjançant una aportació econòmica amb la
finalitat que aquesta entitat pugui portar a terme els diversos actes festius del barri de
l’Estació del municipi, en honor al patró Sant Ramon Nonat d’aquest any 2022.
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De conformitat amb l’establert a l’art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions estableix que poden concedir-se directament les subvencions
previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es
desenvolupa reglamentàriament a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual
preveu que en aquests casos l’entitat condecent i beneficiària poden subscriure un
conveni, el qual ha d’incloure els extrems recollits en aquest precepte.
La Base d’execució 34 del Pressupost de l’Ajuntament de l’Aldea per a l’exercici 2022,
relativa al règim de subvencions, preveu la concessió d’una subvenció directa a
l’Associació de Veïns Verge de l’Aldea amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2022/1/338/48013, per un import màxim de 1.300,00 euros.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18
de juny.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’Associació
de Veïns Verge de l’Aldea, destinat a finançar les despeses dels actes festius del Barri
de l’Estació, en honor al patró Sant Ramon Nonat per a l’any 2022, pel qual es regula la
concessió directa d’una subvenció per un import de 1.300,00 € en els termes que consta
incorporat a l’expedient.
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents
a l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns Verge de L’Aldea, i donar trasllat
del mateix al servei municipal d’intervenció.
Quart.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I CÀRITAS DIOCESANA TORTOSA PER A
L’ANY 2022. (NÚM. EXP. 2022/164)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament de l’Aldea, té la voluntat de col·laborar amb diferents entitats del municipi
que tinguin per objectiu la dinamització cultural, esportiva, econòmica i social del
municipi.
Càritas Diocesana de Tortosa exerceix la seva activitat caritativa i social a través de les
diferents Càritas Parroquials i Interparroquials de la Diòcesis, entre les quals Càritas
Parroquial de l’Aldea.
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L’Ajuntament de l’Aldea vol manifestar aquesta voluntat de col·laboració amb Càritas
Parroquial de l’Aldea mitjançant una aportació econòmica amb la finalitat que aquesta
entitat pugui dur a terme les tasques d’acompanyament i suport a persones amb situació
o risc d’exclusió social al municipi de l’Aldea durant l’any 2022.
De conformitat amb l’establert a l’art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions estableix que poden concedir-se directament les subvencions
previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es
desenvolupa reglamentàriament a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual
preveu que en aquests casos l’entitat condecent i beneficiària poden subscriure un
conveni, el qual ha d’incloure els extrems recollits en aquest precepte.
La Base d’execució 34 del Pressupost de l’Ajuntament de l’Aldea per a l’exercici 2022,
relativa al règim de subvencions, preveu la concessió d’una subvenció directa a Càritas
Diocesana Tortosa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2022/1/231/48001, per un
import màxim de 6.000,00 euros.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18
de juny.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i Càritas
Diocesana Tortosa destinat al foment de l’actuació caritativa i social que aquesta entitat
desplega a l’Aldea mitjançant Càritas Parroquial per a l’any 2022, pel qual es regula la
concessió directa d’una subvenció per un import de 6.000,00 € en els termes que consta
incorporat a l’expedient.
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents
a l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord a Càritas Diocesana Tortosa, i donar trasllat del mateix
al servei municipal d’intervenció.
Quart.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I EL CLUB PATÍ L’ALDEA PER A L’ANY 2022.
(NÚM. EXP. 2022/165)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament de l’Aldea, té la voluntat de col·laborar amb diferents entitats del municipi
que tinguin per objectiu la dinamització cultural, esportiva, econòmica i social del
municipi. En aquest sentit, desenvolupa una política dirigida a potenciar la pràctica
esportiva, motiu de la col·laboració amb l’esmentat club esportiu, amb la finalitat
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d’organitzar, participar i desenvolupar diversos projectes relacionats amb la promoció
del patinatge a la població i de rellevant importància per a potenciar la pràctica d’aquest
esport i fomentar-lo en totes les seves categories.
El Club Patí l’Aldea és una entitat que desenvolupa la seva activitat des del 1983 i,
actualment, té una gran projecció internacional amb la participació en campionats tant
nacionals com internacionals, fet que suposa una gran promoció del nostre municipi.
L’Ajuntament de l’Aldea vol manifestar aquesta voluntat de col·laboració amb el Club
Patí l’Aldea mitjançant una aportació econòmica amb la finalitat de fomentar la pràctica
de l’esport al municipi i col·laborar en la participació de l’entitat a les diferents
competicions durant l’any 2022.
De conformitat amb l’establert a l’art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions estableix que poden concedir-se directament les subvencions
previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es
desenvolupa reglamentàriament a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual
preveu que en aquests casos l’entitat condecent i beneficiària poden subscriure un
conveni, el qual ha d’incloure els extrems recollits en aquest precepte.
La Base d’execució 34 del Pressupost de l’Ajuntament de l’Aldea per a l’exercici 2022,
relativa al règim de subvencions, preveu la concessió d’una subvenció directa a al Club
Patí l’Aldea amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2022/1/341/48014, per un import
màxim de 7.000,00 euros.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18
de juny.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i el Club Patí
l’Aldea destinat al foment de l’esport per a l’any 2022, pel qual es regula la concessió
directa d’una subvenció per un import de 7.000,00 € en els termes que consta incorporat
a l’expedient.
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents
a l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord al Club Patí l’Aldea, i donar trasllat del mateix al servei
municipal d’intervenció.
Quart.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.6.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE
REGULAR DURANT L'ANY 2022 LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS
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PER ALS PETITS COMERÇOS I ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ. NÚM. EXP.:
2022/150.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 8 de
febrer de 2022, ha estat formulat el projecte de les bases reguladores de les de la
concessió de subvencions a petits comerços i establiments de restauració per a l’exercici
2022.
D’acord amb la memòria elaborada per la Regidoria d’Acció Comercial, existeix la
necessitat d’establir unes subvencions que estableixin i regulin ajudes econòmiques en
relació a tres objectes diferents.
En primer lloc, seguint amb la línia marcada per aquesta Regidoria, l’ajuda a aquells
petits comerços que tinguin la intenció de realitzar obres i petites reformes.
En segon lloc, continuar amb les ajudes per fer front a les despeses que han d’afrontar
els establiments del municipi consistents en l’adopció de les mesures necessàries per a
la implantació, als establiments del municipi, de mesures de protecció sanitària.
Finalment, establir noves ajudes per al petit comerç i el sector de la restauració del
municipi que hagin vist afectada la seva activitat com a conseqüència de les mesures
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic del COVID-19.
És per això que es proposa l’aprovació de les bases reguladores de la concessió de
subvencions a petits comerços i establiments de restauració per a l’exercici 2022, a la
qual s’annexen 2 línies de subvencions específiques, que són:
• LÍNIA 1: Bases específiques reguladores de les subvencions municipals per als petits
comerços, reformes i nova creació, exercici 2022.
• LÍNIA 2: Bases específiques reguladores de les subvencions municipals per als petits
comerços per tal d’afrontar les despeses necessàries per a la implantació de mesures
de protecció sanitària a causa de la pandèmia de la COVID-19
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18
de juny.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD:
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions a
petits comerços i establiments de restauració per a l’exercici 2022.
Segon. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de les bases pel
termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
província de Tarragona (BOPT) i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions oficials esmentades.
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Tercer. Cas de no presentar-se al·legacions durant l’esmentat període d’informació
pública, l’aprovació de les citades Bases esdevindrà definitiva, i es procedirà a la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament, per al general coneixement i efectes, i una referència
d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el butlletí
d’informació municipal.
Quart. Aprovades definitivament aquestes bases, se’n trametrà còpia al Departament de
Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat.
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.7.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I L’ASSOCIACIÓ L’ALDEA PROJECTE GAT
PER A L’ANY 2022. (NÚM. EXP. 2022/167)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament de l’Aldea, té la voluntat de col·laborar amb diferents entitats del municipi
que tinguin per objectiu la dinamització cultural, esportiva, econòmica i social del
municipi. Així mateix, d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, els
ajuntaments tenen la responsabilitat de recollir i controlar els animals de companyia
abandonats, perduts o ensalvatgits, així com controlar els gats salvatges urbans, poden
concertar-ne l’execució d’aquestes tasques amb entitats externes.
. L’Associació l’Aldea Projecte Gat és una entitat que té com a un dels seus objectius el
foment de l’activitat proteccionista dels animals i, en concret, de la protecció de gats
ferals del municipi de l’Aldea.
L’Ajuntament de l’Aldea vol manifestar aquesta voluntat de col·laboració amb
L’Associació L’Aldea Projecte Gat mitjançant una aportació econòmica amb la finalitat
que aquesta entitat pugui realitzar activitats necessàries per al control de les colònies
de gats del municipi durant l’any 2022.
De conformitat amb l’establert a l’art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions estableix que poden concedir-se directament les subvencions
previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es
desenvolupa reglamentàriament a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual
preveu que en aquests casos l’entitat condecent i beneficiària poden subscriure un
conveni, el qual ha d’incloure els extrems recollits en aquest precepte.
La Base d’execució 34 del Pressupost de l’Ajuntament de l’Aldea per a l’exercici 2022,
relativa al règim de subvencions, preveu la concessió d’una subvenció directa a
l’Associació l’Aldea Projecte Gat amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2022/1/1721/48017, per un import màxim de 3.500,00 euros.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18
de juny.

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

14

A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i l’Associació
L’Aldea Projecte Gat destinat al control de les colònies de gats al municipi per a l’any
2022, pel qual es regula la concessió directa d’una subvenció per un import de 3.500,00
€ en els termes que consta incorporat a l’expedient.
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents
a l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació L’Aldea Projecte Gat, i donar trasllat del
mateix al servei municipal d’intervenció.
Quart.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.8.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I EL PATRONAT DE L’ERMITA DE LA MARE
DE DÉU DE L’ALDEA PER A L’ANY 2022. (NÚM. EXP. 2022/168)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament de l’Aldea, té la voluntat de col·laborar amb diferents entitats del municipi
que tinguin per objectiu la dinamització cultural, esportiva, econòmica i social del
municipi.
El Patronat de l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea s’encarrega de dur a terme, entre
d’altres, les tasques de manteniment del conjunt arquitectònic conformat per la Torre de
l’Aldea i l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea i també de l’organització d’activitats de
caràcter lúdic i social.
L’Ajuntament de l’Aldea vol manifestar aquesta voluntat de col·laboració amb el Patronat
de l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea mitjançant una aportació econòmica amb la
finalitat que aquesta entitat pugui afrontar les despeses de manteniment de del
patrimoni històric-arquitectònic de l’Ermita de l’Aldea i l’organització d’activitats de
caràcter lúdic i social durant aquest any 2022.
De conformitat amb l’establert a l’art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions estableix que poden concedir-se directament les subvencions
previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es
desenvolupa reglamentàriament a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual
preveu que en aquests casos l’entitat condecent i beneficiària poden subscriure un
conveni, el qual ha d’incloure els extrems recollits en aquest precepte.
La Base d’execució 34 del Pressupost de l’Ajuntament de l’Aldea per a l’exercici 2022,
relativa al règim de subvencions, preveu la concessió d’una subvenció directa a al Club
Patí l’Aldea amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2022/1/231/48000, per un import
màxim de 4.000,00 euros.
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18
de juny.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i el Patronat
de l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea destinat a finançar les despeses de
manteniment del patrimoni històric-arquitectònic de l’Ermita de l’Aldea, així com altres
activitats que desplegui el Patronat de caràcter lúdic-social per a l’any 2022, pel qual es
regula la concessió directa d’una subvenció per un import de 4.000,00 € en els termes
que consta incorporat a l’expedient.
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents
a l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord al Patronat de l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea, i
donar trasllat del mateix al servei municipal d’intervenció.
Quart.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.9.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I LA SOCIETAT CULTURAL RECREATIVA
UNIÓ ALDEANA PER A L’ANY 2022. (NÚM. EXP. 2022/170)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament de l’Aldea, té la voluntat de col·laborar amb diferents entitats del municipi
que tinguin per objectiu la dinamització cultural, esportiva, econòmica i social del
municipi.
La Societat Cultural Recreativa Unió Aldeana és una entitat amb pràcticament 100 anys
d’història que desenvolupa activitats culturals i lúdiques al municipi de l’Aldea.
L’Ajuntament de l’Aldea vol manifestar aquesta voluntat de col·laboració amb Societat
Cultural Recreativa Unió Aldeana mitjançant una aportació econòmica amb la finalitat
que aquesta entitat pugui realitzar activitats destinades al foment de la cultura al
municipi durant l’any 2022.
De conformitat amb l’establert a l’art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions estableix que poden concedir-se directament les subvencions
previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es
desenvolupa reglamentàriament a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual
preveu que en aquests casos l’entitat condecent i beneficiària poden subscriure un
conveni, el qual ha d’incloure els extrems recollits en aquest precepte.
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La Base d’execució 34 del Pressupost de l’Ajuntament de l’Aldea per a l’exercici 2022,
relativa al règim de subvencions, preveu la concessió d’una subvenció directa a la
Societat Cultural Recreativa Unió Aldeana amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2022/1/334/48012, per un import màxim de 1.500,00 euros.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18
de juny.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Societat
Cultural Recreativa Unió Aldeana destinat al foment de la cultura al municipi per a l’any
2022, pel qual es regula la concessió directa d’una subvenció per un import de 1.500,00
€ en els termes que consta incorporat a l’expedient.
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents
a l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Societat Cultural Recreativa Unió Aldeana, i donar
trasllat del mateix al servei municipal d’intervenció.
Quart.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.10.PROPOSTA
D’ACORD
D’APROVACIÓ
D’UN
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I LA UNIÓ ESPORTIVA
ALDEANA PER A L’ANY 2022. (NÚM. EXP. 2022/171)
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament de l’Aldea, té la voluntat de col·laborar amb diferents entitats del municipi
que tinguin per objectiu la dinamització cultural, esportiva, econòmica i social del
municipi.
Entre els seus objectius i competències destaquen:
−

−
−

Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en el nostre àmbit territorial,
especialment entre infants i joventut, i fomentar les activitats físiques de caire
extraescolar i recreatives.
Vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives existents en el terme
municipal.
Cooperar amb altres ens públics o privats per al compliment de les finalitats
assenyalades per la legislació sectorial en matèria d’esports, d’acord amb la
normativa bàsica en matèria de règim local.

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

17

La Unió Esportiva Aldeana és una entitat de caràcter esportiu que té com a objectiu el
foment de l’activitat esportiva, competitiva, de les activitats de lleure i socials, així com
també de la integració social a través de l’esport.
L’Ajuntament de l’Aldea vol manifestar aquesta voluntat de col·laboració amb la Unió
Esportiva Aldeana mitjançant una aportació econòmica per a l’any 2022 justificada per
l’acompliment d’un objectiu prioritari pel que fa a l’àmbit esportiu municipal: d’una banda,
fomentar les activitats associatives i aconseguir un teixit associatiu consolidat en el
nostre municipi; i d’una altra, la realització d’activitats de caire esportiu que abastin el
màxim possible de sectors i interessos de la població, que cobreixen els programes i
projectes presentats.
De conformitat amb l’establert a l’art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions estableix que poden concedir-se directament les subvencions
previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. Aquest precepte es
desenvolupa reglamentàriament a l’art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, el qual
preveu que en aquests casos l’entitat condecent i beneficiària poden subscriure un
conveni, el qual ha d’incloure els extrems recollits en aquest precepte.
La Base d’execució 34 del Pressupost de l’Ajuntament de l’Aldea per a l’exercici 2022,
relativa al règim de subvencions, preveu la concessió d’una subvenció directa a al Club
Patí l’Aldea amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2022/1/341/48010, per un import
màxim de 18.500,00 euros.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a la
delegació de competències continguda en el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/216, de 18
de juny.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció del següent, ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i la unió
Esportiva Aldeana destinat al foment del futbol base i del primer equip per a l’any 2022,
pel qual es regula la concessió directa d’una subvenció per un import de 18.500,00 € en
els termes que consta incorporat a l’expedient.
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la seva signatura i realitzar tots aquells actes tendents
a l’efectivitat dels compromisos continguts en dit conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Unió Esportiva Aldeana, i donar trasllat del mateix al
servei municipal d’intervenció.
Quart.- Publicar el present conveni al portal de la transparència de la pàgina web
www.laldea.cat per tal de donar compliment al que estableix l’art. 8.1 f) de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
2.2.11.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ D’UNA MEMÒRIA PER
A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SOLERA DE FORMIGÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
DUES PISTES DE PÀDEL (NÚM. EXP. 2022/122)
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“A l’empara d’allò previst al del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de data 13 de juny, l’Arquitecte municipal ha
redactat una memòria tècnica valorada per a la construcció d’una solera de formigó per
a la instal·lació de dues pistes de pàdel al carrer Terra Alta de L’Aldea, amb un
pressupost base de licitació de 24.036,11 € (IVA inclòs), amb el següent desglossament:
19.864,55 € i 4.171,56 € d’IVA.
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i
valorar les obres i treballs que han de ser objecte de contractació d’acord amb el que
disposa l’article 233.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
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. 2019/216 de data 18 de juny de 2019.
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents, ACORDS:
Primer. Aprovar la memòria tècnica valorada per a la construcció d’una solera de
formigó per a la instal·lació de dues pistes de pàdel al carrer Independència de L’Aldea,
amb un pressupost base de licitació de 24.036,11 € (IVA inclòs), en els termes que
consta incorporada a l’expedient.
Segon. Publicar a la seu electrònica i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per al seu
coneixement general, i traslladar el present acord als serveis municipals adients als
efectes oportuns.”
2.2.12.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A L'APROVACIÓ DE LA
CONVOCATÒRIA I BASES DEL I CONCURS DE FOTOGRAFIA "8M: DONES AMB
COR". NÚM. EXP.: 2022/178.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Amb motiu del dia 8 de març, “Dia Internacional de les Dones”, la Regidoria d’Igualtat
de l’Ajuntament de L’Aldea, convoca el I concurs fotogràfic “8M: Dones amb cor”.
Examinades les Bases de la convocatòria en relació amb el concurs fotogràfic, i de
conformitat amb l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local.
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:
PRIMER. Aprovar les Bases reguladores del I concurs fotogràfic “8M: Dones amb cor”,
en els termes en què figuren en l'expedient.
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SEGON. Publicar el text íntegre de les Bases reguladores del concurs a la pàgina web
de l’Ajuntament de L’Aldea per donar coneixement d'aquestes i possibilitar qualsevol
tipus d'observació sobre aquest tema.
TERCER. Aprovar la despesa pressupostària que comporta el concurs i sol·licitar que
per l'Interventor municipal es faci la retenció de crèdit corresponent.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
3. PROPOSTES D’URGÈNCIA
No hi ha proposta d’urgència.
La Presidència aixeca la sessió a les 13:20 hores del dia 11 de febrer de 2022, de
la qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta acta de 20 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

El Secretari Accidental

Xavier Royo i Franch

Joan Rallo Ventura
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