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 ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 3/2017 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 25 DE 
GENER DE 2017. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  25 de gener de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 20:00 hores, del dia 25 de gener de 2017, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern 
Local, que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota 
la Presidència del 1r Tinent d’Alcalde, i assistits per mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
1r Tinent d’Alcalde 
Sr. Simón Falcó i Moreso, en substitució de l’Alcalde per trobar-se absent del terme 
municipal. 
  
Vocals 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
Sr. Albert Borràs i Tafalla 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE D ATA 18 DE GENER 
DE 2017. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 18 de 
gener de 2017, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, 
queda aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE LA RELACIÓ  9/2016 DE 
LIQUIDACIONS DE L’IIVTNU. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la relació 9/2016 de liquidacions practicades en relació a l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta d’una 
liquidació tancada amb la clau de plusvàlua 43-184-352-8427603BF9182E0001XL 
transmetent  C. E. P., per import de 526,17€ . 
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Ates els arts. 104 i ss. Del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals i vista l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora 
de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Diputació de Tarragona 
referent a la delegació de facultats sobre ingressos municipals de dret públic de data 
18 de juliol de 2005. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al 
Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar la relació 9/2016 de liquidacions practicades en relació a l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) que consta d’una 
liquidació tancada amb la clau de plusvàlua 43-184-352-8427603BF9182E0001XL 
transmetent  C. E. P., per import de 526,17€ . 
 
2.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona i als serveis municipals 
adients, als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r.- APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB EL COPATE REGULADOR  D’UNA 
SUBVENCIÓ REFERENT A LA COMPENSACIÓ PER LES REPERCU SSIONS 
DERIVADES DE L’EXPLOTACIÓ DE LES ACTIVITATS DE TRAC TAMENT DE 
RESIDUS AL CENTRE COMARCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 12 de gener de 2017 ha tingut entrada a l’Ajuntament de L’Aldea, la 
modificació de l’acord adoptat per la Junta General del Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l’Ebre, adoptat en sessió de data 28 de desembre de 
2016, pel qual s’aprova el conveni entre el Consorci de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre i l’Ajuntament de L’Aldea per regular la compensació per les 
repercussions que comporta l’explotació de les activitats de tractament de residus al 
centre comarcal de gestió de residus. 
 
Atès l’art. 28 dels Estatuts del COPATE, que transcrit literalment diu: 
 
“5. En el pressupost del consorci i en el marc de l’àrea de residus, haurà d’incorporar-
se una partida econòmica garantida i sostinguda en favor de l’Ajuntament de Mas de 
Barberans i l’Ajuntament de L’Aldea per emplaçament del dipòsit controlat i la planta 
de compostatge i la planta de transferència respectivament. Aquesta dotació 
econòmica es concretarà en un conveni plurianual que es formalitzarà entre el 
Consorci i els ajuntaments citats per donar estabilitat a la bona col·laboració que ha 
d’haver-hi entre els mateixos per l’ús de les instal·lacions en els seus respectius 
termes municipals”. 
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Atès que dit conveni preveu l’atorgament a l’Ajuntament de L’Aldea d’una aportació 
econòmica per import de 42.000 €, per la ubicació dins del nostre terme municipal de 
la Planta de Transferència de Residus i per la repercussió econòmica, conseqüència 
de l’impacte de l’explotació. 
 
Dita subvenció és nominativa i el COPATE l’imputa a càrrec del crèdit consignat en 
l’aplicació pressupostària 2016-46201. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local  en virtut de la 
delegació de competències prevista en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de 
juliol. 
 
Es proposa l’aprovació de l’acord següent: 
 
1r.- Aprovar el conveni a signar entre el Consorci de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre i l’Ajuntament de L’Aldea per regular l’atorgament d’una subvenció 
directa en compliment de l’art. 28 dels Estatuts del Consorci, ens els termes que 
consta incorporat a l’expedient. 
 
2n.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de L’Aldea a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
3r.- Notificar aquest acord al COPATE i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PU BLICITARIS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès el pressupost presentat en data 9 de gener de 2017, reg. d’entrada 2017/26 per 
part de l’empresa TELEVISON TEVEON EBRE S.L  per a la prestació de serveis 
publicitaris i de difusió televisiva dels esdeveniments culturals, esportius i lúdics del 
municipi de l’Aldea durant l’any 2017, el qual ascendeix a un import de 6.612,00 €, IVA 
exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 334/22602 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 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. 
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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 serveis 
publicitaris i de difusió televisiva dels esdeveniments culturals, esportius i lúdics del 
municipi , per un import  6.612,00 €, IVA exclòs, més 1.388,52 € corresponent al 21% 
d’IVA, a favor de l’empresa TELEVISON TEVEON S.L, segons la proposta econòmica 
presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2017/26. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 8.000,52 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 334/22602. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT D’EQUIP GESTIÓ DEL TRE BALL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Serveis Municipals: 
 
“Atès la necessitat de disposar d’un equip de control de la gestió del temps de treball 
de l’Ajuntament de l’Aldea com a conseqüència dels compromisos assolits per 
l’Ajuntament de l’Aldea i el personal al seu servei en virtut de l’aprovació de l’Acord 
Comú de Condicions de Treball del personal funcionari i laboral d’aquesta corporació, 
el qual va ser aprovat per acord de Ple de data 21 de desembre de 2016. 
 
Vist el pressupost presentat a aquests efectes per part de l’empresa International 
SoftMachine Systems SL en data 2 de gener de 2017 i amb reg. d’entrada número 
2017/6, el qual ascendeix a 8.209,00 € IVA exclòs. 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor, de conformitat amb el previst als arts 138.3 i 111 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar a l’empresa International SoftMachine Systems SL, amb NIF B61476933 
la contractació  menor  consistent en l’adquisició d’un equip per a la gestió del temps 
de treball, segons el pressupost presentat en data 2 de gener de 2017, reg. d’entrada 
núm. 2017/6, el qual ascendeix a 8.209,00 €, al qual s’ha d’afegir el 21% IVA, resultant 
un import total de 9.932,89 € 
 
2.- Autoritzar  i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 920/62302 del 
pressupost municipal.  
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3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
MENOR PEL CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS DE LA FESTA M AJOR DE 
L’ALDEA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2017  la Regidoria de 
Festes ha previst la realització d’un castell de focs artificials, que ha de tenir lloc el dia 
19 d’agost de 2017. 
 
Atès el pressupost presentat en data 24 de novembre de 2016, reg. d’entrada 2175/16, 
per part de l’empresa PIROTECNIA TOMAS S.L per a la realització de l’espectacle 
pirotècnic assenyalat anteriorment, el qual ascendeix a un import de 7.438,02 €, IVA 
exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 338/22606 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: 
 
1r.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en un castell de focs artificials 
pel dia 19 d’agost de 2017, per un import de 7.438,02 €, IVA exclòs, més 1.561,98 € 
corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa PIROTECNIA TOMAS S.L segons la 
proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 2175/16. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 9.000,00 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 338/22606. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
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APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
7è.-  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2017 PER ATORGAR 
SUBVENCIONS A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE L ’ALDEA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 de desembre de 2015 aprovà inicialment  
l’ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i  
associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea, publicant-se en el taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament, i en el BOP de Tarragona de data  30 de desembre de 2015 
 
Atès que durant el període d’informació pública no es presentaren al·legacions, 
l’aprovació de l’esmentada ordenança esdevingué definitiva, publicant-se el seu text 
íntegre en el BOP de Tarragona de data 18 de febrer de 2016. 
 
Per altra banda en data 20 de gener de 2017 es va publicar en el BOP el resum per 
capítols dels pressupost municipal 2017. 
 
Atès el previst en l’art. 4.2 de l’ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament 
dels ajuts indicats, correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de la convocatòria 
anual de dites subvencions 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.-  Aprovar la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics a entitats i 
associacions sense ànim de lucre per a l’any 2017, d’acord amb les bases aprovades 
definitivament i publicades en el BOP de data 18 de febrer de 2016, el text de la qual 
és la següent: 
 
“CONVOCATÒRIA 
 
La present convocatòria té per objecte iniciar el procediment per la concessió de subvencions 
per entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea, que concedeix 
l’ajuntament, i previstes en les bases  publicades en  el BOP de Barcelona de data 18 de febrer 
de 2016 
 
1. Crèdit Pressupostari per al 2017 
 
La dotació màxima  de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria és, per a cada 
àmbit i amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament,  la següent: 
 

- Subvencions a entitats vinculades a Benestar Social. Import màxim: 4.000 
euros. Aplicació pressupostària 231 48027. 

- Subvencions a entitats de caire educatiu vinculades a Ensenyament. Import 
màxim: 11.300 euros.  Aplicació pressupostària 326 48006. 

- Subvencions a entitats culturals. Import màxim 6.000 euros. Aplicació 
pressupostària 334 48008. 

- Subvencions a entitats per Festa Major. Import màxim 13.400 euros. Aplicació 
pressupostària 338 48010. 
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- Subvencions per la promoció esportiva. Import màxim: 31.150 euros. Aplicació 
pressupostària 341 48005. 

- Subvencions destinades al Comerç. Import màxim: 3.000 euros. Aplicació 
Pressupostària  4311 48009. 
 

2. Objecte, condicions i finalitat de concessió de la  subvenció 
 
Respecte l’objecte, condicions i finalitats és d’aplicació el previst en els punts 4 i 9 de les bases 
publicades en el BOP de Tarragona de data 18 de febrer de 2016 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a finançar 
projectes i activitats desenvolupats durant l’any 2017 
 
3. Requisits per a sol·licitar la subvenció 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions, les associacions i entitats sense ànim de lucre 
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Aldea que, realitzin alguna de les activitats 
relacionades en l’article 4 i 9 de les  bases publicades en el BOP de Tarragona de data 18 de 
febrer de 2016 
 
Les sol·licituds de subvenció i documentació que s’ha d’adjuntar, de conformitat amb el previst 
en l’art.7 de les bases, es formalitzaran en el model normalitzat que serà facilitat pel propi 
Registre General de l’Ajuntament o que es pot obtenir a partir de la pàgina web municipal. 
 
En el cas que fóra necessari esmenar la sol·licitud presentada o la documentació adjunta, es 
procedirà de conformitat amb el previst en  l’art.8 de les bases 
 
4. Òrgans competents per a la valoració i resolució  del procediment 
 
La instrucció del procediment de concessió dels presents ajuts correspondrà a la Comissió 
d’Avaluació integrada pels membres que s’indiquen a l’art. 10.2 de les bases. La resolució del 
procediment correspondrà a la Junta de Govern Local 
 
5. Termini de presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de la Corporació, o en els mitjans 
previstos en l’art. 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, en el termini de 30 dies hàbils a comptar 
des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria pública en el BOP i en el taulell 
d’anuncis de la corporació. 
 
6. Termini de resolució i notificació 
 
La resolució dels ajuts es comunicarà en el termini màxim de tres mesos. A partir d'aquest 
termini el silenci administratiu s’entendrà desestimatòri.  
 
7. Criteris de valoració de la subvenció i la seva ponderació. 
 
Els criteris de valoració i ponderació dels ajuts convocats són els recollits en els arts. 4, 5 i 9 de 
les bases publicades en  el BOP de Tarragona de data 18 de febrer de 2016  
 
8. Publicació 
 
La convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de 
la Corporació i en la web municipal.” 
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Segon.- Aprovar l’autorització de la despesa, document comptable A, per un import de 
68.850,00 euros amb càrrec a les partides següents del vigent pressupost municipal:  
 

- Subvencions a entitats vinculades a Benestar Social. Import màxim: 4.000 
euros. Aplicació pressupostària 231 48027. 

- Subvencions a entitats de caire educatiu vinculades a Ensenyament. Import 
màxim: 11.300 euros.  Aplicació pressupostària 326 48006. 

- Subvencions a entitats culturals. Import màxim  6.000 euros. Aplicació 
pressupostària 334 48008. 

- Subvencions a entitats per Festa Major. Import màxim 13.400 euros. Aplicació 
pressupostària 338 48010. 

- Subvencions per la promoció esportiva. Import màxim: 31.150 euros. Aplicació 
pressupostària 341 48005. 

- Subvencions destinades al Comerç. Import màxim: 3.000 euros. Aplicació 
Pressupostària  4311 48009. 

 
Tercer.  Traslladar aquest acord al servei municipal d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
8è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA T ANCA PER A 
VORERA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Serveis Municipals: 
 
“Atès la necessitat d’instal·lar una barana a la vorera situada a l’alçada de la rotonda 
que hi ha a la cruïlla en direcció Tortosa, amb la finalitat de millorar la seguretat dels 
vianants del trànsit rodat. 
 
Vist el pressupost presentat a aquests efectes per part de l’empresa Falcó Serrallers, 
SL en data 13 de gener de 2017 i amb reg. d’entrada número 2017/58, el qual 
ascendeix a 3.533,84 IVA exclòs. 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor, de conformitat amb el previst als arts 138.3 i 111 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar a l’empresa Falcó Serrallers SL,  amb NIF B43430032 la contractació  
menor  consistent en instal·lar una barana a la vorera situada a l’alçada de la rotonda 
que hi ha a la cruïlla en direcció Tortosa, segons el pressupost presentat en data 13 de 
gener de 2017, reg. d’entrada núm. 2017/58, el qual ascendeix a 3.533,84 €, al qual 
s’ha d’afegir el 21% IVA, resultant un import total de 4.275,95 €. 
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2.- Autoritzar  i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 133/62904 del 
pressupost municipal.  
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE PER A SER VEIS 
GENERALS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Serveis Municipals: 
 
“Atès la necessitat de disposar d’un vehicle municipal per tal que sigui adscrit als 
serveis generals de l’Ajuntament de l’Aldea, per a l’adequat compliment de les funcions 
municipals. 
 
Atès que existeix la possibilitat d’adquirir per compra el vehicle marca Peugeot model 
3008 Diesel 5P 1.6 HDI ACTIVE FAP 110 CV amb matrícula 2988 HLX que fins fa poc 
l’Ajuntament l’havia posseït en arrendament i el mateix es trobava adscrit al servei de 
vigilància municipal. 
 
Atès el bon estat del referit vehicle. 
 
Vist el pressupost presentat a aquests efectes per part de l’empresa BBVA Finanzia 
Autorenting SA en data 19 de gener de 2017, el qual ascendeix a 6.000,00 € IVA 
inclòs. 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor, de conformitat amb el previst als arts 138.3 i 111 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar a l’empresa BBVA Finanzia Autorenting SA,  amb CIF A60028776 la 
contractació menor consistent en l’adquisició per compra del vehicle amb matrícula 
2988 HLX marca Peugeot model 3008 Diesel 5P 1.6 HDI ACTIVE FAP 110 CV, 
segons el pressupost presentat en data 19 de gener de 2017, el qual ascendeix a 
6.000,00 €. 
 
2.- Autoritzar  i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 132/62403 del 
pressupost municipal.  
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
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APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
10è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ALINEACIONS AL CARRER PRAT DE LA 
RIBA, SENSE NÚMERO. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vist l’aixecament topogràfic emès pel topògraf Hèctor Sancho Queral, col·legiat nº 
847 i verificat pel tècnic municipal de l’àrea d’urbanisme el Sr. Jordi Gas Forès, per tal 
de donar compliment a la Normativa vigent: 
 
PRIMER.- Concedir al Sr. J. G. M., l’alineació sol·licitada al carrer Prat de la Riba, de 
l’Aldea, en els termes que consten en el document gràfic de definició d’alineació, que 
consta incorporada a l’expedient, amb data novembre 2016 i que s’annexa a la 
present proposta. 
 
SEGON.- 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. 
 
11è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE L’ORDRE D E 
CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES EN EL PROC EDIMENT 
OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA 
VIARIA (EXP. APROVAT PER LA JGL DE DATA 11/11/2016) . 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de  data 11- 11- 2016 es va aprovar 
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques per a 
l’adjudicació del contracte de serveis de neteja viaria, mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació 
anticipada, en base a les previsions de l’art. 110.2 del DL 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

 
En data 29 de novembre de 2016 es va publicar el corresponent anunci de licitació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de contractant de 
l’Ajuntament, per tal que els interessats presentin les seves proposicions. 

 
 Durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient. 
 
En dates  9 i 10 de gener  de 2017 es va reunir la Mesa de Contractació amb l’objecte 
de procedir a l’obertura dels sobres núm.1 i 2, respectivament, i es va resoldre sobre la 
relació total d’empreses admeses a la licitació, resultant ser un total de 4 : SENIA NET, 
URBASER S.A, CESPA S.A  i SIFU S.L. 
 
En data 20 de gener de 2017 la Mesa de Contractació va aprovar la puntuació del 
projecte de prestació i organització del servei presentat per cadascuna d’aquestes 
empreses (sobre núm. 2, criteris d’adjudicació quina avaluació depèn d’un judici de 
valor), tal com segueix: 
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En data 24 de gener de 2017 la Mesa de Contractació fa públic les puntuacions 
anteriors, obre el sobre núm.3, i el puntua com segueix: 
 

B1 Preu anual del servei (IVA exclòs)  
 
SIFU S.L 
 
25 X 91.122,96 =  25 punts 
91.122,96 
 
SENIA NET 
 
25 X 91.122,96 =  24,53 punts 
92.832 
 
URBASER S.A 
 
25 X 91.122,96 =  23,59 punts 
96.555,61 
 
CESPA S.A 
 
25 X 91.122,96 =  23,38 punts 
97.423,44 
 
B2 Oferta de serveis gratuïts 
 

criteris CESPA, SA SENIA NET  URBASER S.A SIFU, S.L 

A.1 Programa de treball: fins a 20 punts         

A.1.1) Programa de Serveis (Programa de Serveis ( F reqüències , 
itineraris , organització del personal, neteja de m obiliari urbà). 15 punts  

8,50 6,50 14,50 5,00 

A.1.2) Descripció dels mitjans materials que s’adsc riuen a la prestació 
dels serveis. 2 punts 1,75 1,25 1,75 1,75 

A.1.3) Sistema d’Autocontrol, Revisió i Verificació . 2 punts 2,00 1,50 1,75 2,00 

A.1.4) Imatge del servei. 1 punt 0,25 0,75 1,00 0,50 

A.2 La proposta de comunicació  empresa- Ajuntament  : fins a 5 punts         

A.2.1) Elements per a la comunicació ordinària. 2,5  punts. 2,25 1,50 1,00 2,25 

A.2.2) Sistema de notificació d’incidències. 2,5 pu nts 1,50 2,00 2,00 2,25 

A.3 Formació i sistemes d’organització complementar ia en matèria de 
medi ambient i seguretat i salut: fins 5 punts         

A.3.1) Utilització de productes que compleixin crit eris ecològics, 
biodegradable, biològics;  l’ús d’eines per reduir al màxim la 
contaminació del medi ambient; seguretat i salut de ls treballadors i 
usuaris del servei 

3,25 2,50 4,75 1,50 

TOTAL 19,50 16,00 26,75 15,25 
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SIFU S.L: 15 
punts 

SENIA NET: 15 
punts 
 

URBASER S.A: 
15 punts 
 

CESPA S.A: 15 
punts 
 

 
 

En sessió de data 24 de gener de 2017, la Mesa de Contractació proposa a la Junta 
de Govern Local: 

 
“1.-.Aprovar el següent ordre de classificació de les ofertes presentades i no 
excloses del procediment de licitació: 
 
Empreses Sobre núm. 2 Sobre núm.3 PUNTUACIÓ 

TOTAL 
1.URBASER S.A 26,75 38,59 65,34 
2.CESPA S.A 19,50 38,38 57,88 
3.SENIA NET 16 39,53 55,53 
4.SIFU S.L 15,25 40 55,25 
 
2.- Proposar com adjudicatari del contracte de serveis de neteja viaria l’empresa 
URBASER S.L, atès la puntuació obtinguda.” 
 

Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local  en virtut de la 
delegació de competències prevista en el Decret de l’Alcaldia núm. 47/15 de data 2 de 
juliol. 

 
Es proposa l’adopció del següent ACORD, 

 
PRIMER.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta 
formulada per la Mesa de Contractació en la seva sessió núm. 4 de data 24 de gener 
de 2017, de conformitat amb l’ordre decreixent següent: 
 

Empreses  Sobre núm. 2  Sobre núm.3  PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1.URBASER S.A 26,75 38,59 65,34 
2.CESPA S.A 19,50 38,38 57,88 
3.SENIA NET 16 39,53 55,53 
4.SIFU S.L 15,25 40 55,25 

 
SEGON.- Notificar i requerir a l’empresa URBASER S.A licitador que ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a 
comptar des del següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació prevista 
a la clàusula 1.20 del PCAP: 
 
a) Documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva equivalent a un 

5% de l’import de l’adjudicació, i que és de 4.827,78 €. 
b) Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
c) Documentació acreditativa de la personalitat de l’empresari, i de la seva 

representació segons el previst a l’apartat a) de la clàusula 1.20 del PCAP. 
d) La documentació que acrediti la solvència econòmica- financera i tècnica. 
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TERCER.-Notificar aquest acord als candidats que han participat en el procediment de 
licitació, amb indicació dels recursos pertinents i còpia de les actes de les sessions de 
la Mesa de Contractació, núm.3 i 4. 
 
QUART.- Advertir a l’empresa URBASER S.A que en el cas que no presenti la 
documentació requerida en el termini establert es procedirà segons el previst a l’art. 
151 del TRLCSP aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 20:40 hores d el dia 25 de gener de 2017, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 1 3 pàgines. 
 
Vist i Plau 
El 1r Tinent d’Alcalde              La Secretaria I nterventora 
 
 
 
  
 
Simon Falcó i Moreso     M. Rosa Pons Ferré  


