ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 30/2017
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 25
D’OCTUBRE DE 2017.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 25 d’octubre de 2017
A L’Aldea, quan són les 19:30 hores, del dia 25 d’octubre de 2017, es reuneixen a la
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern
Local, que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota
la Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària.
ASSISTENTS
Presideix
Alcalde
Sr. Daniel Andreu i Falcó
Vocals
Sr. Simón Falcó i Moreso
Sra. Natividad Bernal i Bermudez
Sr. Albert Borràs i Tafalla
Secretària Interventora
M. Rosa Pons i Ferré
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació:
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 19 D’OCTUBRE
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 19
d’octubre de 2017, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació,
queda aprovat per unanimitat l’esborrany de referència.
2n.- APROVACIÓ D’UNA MEMÒRIA VALORADA PER A L’ARRANJAMENT DEL
CAMÍ DE LA SÈQUIA MARE AL MUNICIPI DE L’ALDEA.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“A l’empara d’allò previst en els arts. 34, 35 i 36.6 del reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de data 13 de juny,
els serveis tècnics municipals han redactat una memòria tècnica valorada per
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l’arranjament del camí municipal conegut com camí de la “Sèquia Mare” de L’Aldea,
amb un pressupost d’execució per contracta de 49.189,86 (21% IVA inclòs)
Atès que dita memòria constitueix documentació tècnica suficient per definir, executar i
valorar les obres i treballs que han de ser objecte de contractació.
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 data 2 de juliol de 2015.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Aprovar la memòria tècnica valorada per l’arranjament de del camí municipal
conegut com camí de la “Sèquia Mare” de L’Aldea, amb un pressupost d’execució per
contracta de 49.189,86 (21% IVA inclòs)
2n.- Publicar aquest acord al BOP de Tarragona i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament
per al seu coneixement general.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
3r.PROPOSTA D’ACORD
REFERENT
A LA
CONCESSIÓ
D’UN
ESTACIONAMENT RESERVAT PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA. (AV.
CATALUNYA, 76).
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació:
“Vista la petició presentada en data 13 de setembre de 2017 RE 2017/2170 per part
del Sr. F. C. en la que sol·licita la concessió d’una zona de càrrega i descàrrega a l’Av.
Catalunya 76.
Vist que dita petició ha estat informada favorablement per part del Servei de Vigilància
Municipal mitjançant informe de data 16 d’octubre de 2017.
Atès el que disposen els arts. 56 i 58 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Atès l’Ordenança Fiscal núm. 14 de l’Ajuntament de l’Aldea reguladora de la taxa per
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Atès el previst a l’art. 14.5 a) de l’OF reguladora de la gestió, liquidació, recaptació i
inspecció dels ingressos municipals de dret públic.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol, es proposa l’adopció d’aquest
ACORD,
1.- Concedir al Sr. F. C. una reserva de via pública per càrrega i descàrrega a l’Av.
Catalunya 76 de l’Aldea amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2018.
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2.- Donar d’alta la reserva d’espai concedit per a l’exercici 2018 i següents amb la
tarifa que li és d’aplicació (art. 6 A) de l’Ordenança Fiscal núm. 14):
Nom Cognoms

Situació

F. C.

Av. Catalunya 76

Zona de càrrega i
descàrrega

Mida zona reserva via
pública
Sense rebaix de 4,80
metres x 30 €/ml = 144 €
anuals

3.- Traslladar aquest acord al Servei Municipal de Vigilància així com a Base-Gestió
d’Ingressos als efectes oportuns, i al servei municipal encarregat de la confecció del
padró.
4.- Notificar el present acord a l’interessat.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
4t.- APROVACIÓ D’UNES BASES DEL XII CONCURS LITERARI.
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Cultura:
“Vista la legislació vigent continguda en la Llei 7/1985, Decret Legislatiu 2/2003 pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei
Reguladora d'Hisendes Locals i Decret 179/1995 de la Generalitat de Catalunya, hom
per unanimitat acorda:
1r.-Aprovar les bases elaborades i que s'han examinat detingudament en la present
sessió.
2n.-Publicar les esmentades bases, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província, durant un termini de vint dies hàbils, efectuant una referència
d'aquest anunci en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix
s'efectuarà la convocatòria per l'atorgament dels premis, d'acord amb les directrius i de
la manera que especifiquen les bases aprovades.
S'entendran definitivament aprovades les bases de referència, si durant el període
d'informació pública no es formula contra seva cap mena de reclamació ni al·legació.
3er.-Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin, i signar quants
documents facin falta per a la plena efectivitat d'aquest acord.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
5è.- APROVACIÓ DE LES BASES DE CARNESTOLTES 2018.
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Cultura:
“Vista la legislació vigent continguda en la Llei 7/1985, Decret Legislatiu 2/2003 pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei
Reguladora d'Hisendes Locals i Decret 179/1995 de la Generalitat de Catalunya, hom
per unanimitat acorda:
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1r.-Aprovar les bases elaborades i que s'han examinat detingudament en la present
sessió.
2n.-Publicar les esmentades bases, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província, durant un termini de vint dies hàbils, efectuant una referència
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix s'efectuarà la convocatòria per l'atorgament dels premis, d'acord amb les
directrius i de la manera que especifiquen les bases aprovades.
S'entendran definitivament aprovades les bases de referència, si durant el període
d'informació pública no es formula contra seva cap mena de reclamació ni al·legació.
3er.-Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin, i signar quants
documents facin falta per a la plena efectivitat d'aquest acord.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
PROPOSTES URGENTS
6è.- PROPOSTA D’ACORD DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT
DELS EQUIPS INFORMÀTICS DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:

L’Alcalde exposa que en l’ordre del dia d’aquesta sessió ordinària no s’ha inclòs
un punt referent a la pròrroga del contacte de serveis de manteniment dels
equips informàtics de l’Ajuntament, la qual se va sol·licitar per part de l’empresa
adjudicatària en data 23 d’octubre de 2017 amb número de RE 2017/2674 i
justifica que és necessari tractar aquest punt, donat que de conformitat amb les
previsions de la clàusula núm. 6 del PCAP, la pròrroga ha d’acordar-se abans
de l’expiració del primer any del referit contracte.
VOTACIÓ: S’aprova per unanimitat dels assistents la inclusió d’aquest punt en
l’ordre del dia amb caràcter urgent.
Seguidament es dóna compte de la següent proposta en els termes següents:
“En data 28 d’octubre de 2016 es va formalitzar amb l’empresa EBRECLIK SL un
contracte de serveis per al manteniment dels equips informàtics de l’Ajuntament de
L’Aldea.
La clàusula 6 del PCAP d’aquest contracte estableix que el contracte tindrà una
durada d’1 any, a partir de l’endemà de la seva formalització, i s’afegeix que el
contracte serà prorrogable per un període d’1 any més, de forma expressa i per mutu
acord de les parts abans de la finalització del mateix, sense que la durada de la seva
vigència total, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 2 anys.
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Vista la petició de pròrroga presentada per J. M. R. F. en representació de l’empresa
EBRECLIK SL de data 23 d’octubre de 2017 RE 2017/2674.
Atès que l’Ajuntament té la voluntat de prorrogar aquesta contractació.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base al
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Prorrogar el contracte de serveis per al manteniment dels equips informàtics de
l’Ajuntament de L’Aldea formalitzat en data 28 d’octubre de 2016 per 1 any més.
2n.- Notificat aquest acord a l’empresa EBRECLIK SL.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 19:50 hores del dia 25 d’octubre de 2017, de
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 5 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Interventora

Daniel Andreu i Falcó

M. Rosa Pons Ferré
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