ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. JGL 5/2019
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 1 DE MARÇ
DE 2019.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1a
DATA: 1 de març de 2019
A L’Aldea, quan són les 12:00 hores, del dia 1 de març de 2019, 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 extraordinària i primera convocatòria, sota la
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària Accidental.
ASSISTENTS
Presideix
Alcalde
Sr. Daniel Andreu i Falcó
Vocals
Sr. Simón Falcó i Moreso
Sra. Natividad Bernal i Bermudez
Secretària Accidental
Estefania Curto Zapater
No assisteix
Sr. Albert Borràs i Tafalla
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. PROPOSTES
1.1. Urbanisme
1.1.1. PROPOSTA D'ACORD REFERENT A UNA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE
RESIDUS. EXP. 2018/1017. INTERESSAT: A. V. B.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que el/ la Sra. A. V. B. ha sol·licitat la devolució de la fiança de residus de la
llicència d’obres núm. 2018/1017 de les obres menors per a la construcció d’un
magatzem interior de 6 metres quadrats per a productes pirotècnics al C XX de l’Aldea.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, de data 22/02/2019.
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Vist el que disposen els arts. 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 l’art 9 de l’Ordenança Municipal
de la Gestió dels Residus de la Construcció.
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 de data 2 de juliol de 2015.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Retornar al/la Sr./Sra. A. V. B., la fiança dipositada de la llicència d’obres
núm. 2018/1017, per un import total de 150,00€.
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.
1.1.2.-PROPOSTA D’ACORD REFERENT A OBRES SOTMESES A COMUNICACIÓ
PRÈVIA. EXP. 2019/179. INTERESSADA: R. B. G.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 20 de febrer de 2019 amb Registre
d’entrada núm. 2019/668 per R. B. G. on comunica les obres consistents en arreglar
desperfectes i esquerdes de la façana ubicada al C Major X de l’Aldea.
Atès el previst a l’article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme que preveu quins són els actes no
subjectes a llicència i sotmesos a règim de comunicació prèvia.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 21/02/2019, els
actes d’edificació i ús del sòl comunicats són conformes a la vigent normativa
urbanística.
Atès el previst en els articles 1 i 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’ajuntament de l’Aldea, publicada en el
BOP de Tarragona de data 3 de desembre de 2015.
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.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar-se per assabentada la Junta de Govern Local de la comunicació prèvia
presentada per R. B. G. on comunica les obres consistents en arreglar desperfectes i
esquerdes de la façana ubicada al C Major X de l’Aldea i comunicar que per part dels
serveis tècnics municipals s’ha emès el següent informe de conformitat amb la seva
petició:
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Assumpte:

Comunicació d'obres excloses de llicència per arreglar desperfectes i
esquerdes de la façana
Expedient:
2019/179
Sol·licitant:
R. B. G.
R.G.E.:
2019/668
Emplaçament: C/ Major, X
Jordi Gas Forès, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, d’acord amb la
provisió d’alcaldia de data 20 de febrer de 2019 i el que disposa l’art. 74.1 del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig ,
emeto l’informe següent:
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 187 bis del TRLU aprovat pel DL 1/2010, del 3
d’agost, el qual s’ha afegit en la recent modificació aprovada per la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les obres que es
pretenen dur a terme no es troben subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obres sinó que
resten subjectes a comunicació prèvia.
1.

L’edifici objecte d’aquesta comunicació es troba ubicat segons les vigents
Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005 i amb
les normes sobre Definició d’alineacions i límit de sòl urbà de L’Aldea publicades
en data 27 de setembre de 2010, Text Refós publicat el 27 de maig de 2010 dins
la Classificació urbanística de Sòl Urbà, clau 2A zona Extensiva.

2.

Les obres s’ajusten a la normativa sectorial que li és d’aplicació.

Procedeix donar-se per assabentat de les obres menors que es porten a terme al c/
Major, X consistents en arreglar desperfectes i esquerdes de la façana, amb els
següents condicionants:
•
•
•

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.
L’assabentat de l’Ajuntament d’aquesta comunicació ho és sense perjudici de
tercers, sota la responsabilitat de la persona a qui es lliura.
Finalitzades les obres, 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.

Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres de l’ajuntament de l’Aldea, es detalla el càlcul:
El pressupost d’execució de les obres ascendeix a 1.050,00 €.
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CONCEPTE
ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)
TOTAL
4.

IMPORTS

1.050,00 x 3,60 %

37,8 €
37,8 €

Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 19 taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues:

CONCEPTE
TAXA, per aplicació de l’Ordenança Fiscal
19 (Art. núm. 6 d)
TOTAL
*Contenidor de runa
5.

BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

BASE IMPOSABLE I
TIPUS APLICABLE
m² I DIA
*(7,00x1,50) =10,5m² x
0,21€ x 2 dies

IMPORTS
4,41 €
4,41 €

Per l’exposat l’informe és FAVORABLE.

Aquesta és l’opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d’una altra millor
fonamentada en dret.
Sense perjudici dels informes que resultin preceptius.
Segueix data i signatura”.
SEGON.- S'ha de tenir present que l'informe tècnic es limita a comprovar que la
comunicació prèvia incorpora la documentació exigida legal i reglamentàriament i que
no es vulnera la legalitat urbanística, però en cap cas suposa una validació de
l'adequació a la realitat dels esmentats documents. La pròpia naturalesa de la
comunicació prèvia i la declaració responsable atribueix la responsabilitat de la validesa
dels documents presentats a l'interessat.
TERCER.- Recordar que d’acord amb l’art. 69 de la Llei 39/15 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú es reserva a l’Ajuntament la potestat de comprovar,
controlar i inspeccionar l’execució de les esmentades obres.
QUART.- Aprovar la liquidació de l'esmentada comunicació pel concepte d'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres (ICIO), per un import total de 37,8 € amb el següent
desglossament i:
BASE IMPOSABLE
I TIPUS %
APLICABLE

CONCEPTE

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6
(Art. núm. 8)

1.050,00 x 3,60 %

TOTAL

IMPORTS

37,8 €
37,8 €
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CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides
i altres instal·lacions anàlogues:

CONCEPTE
TAXA, per aplicació de l’Ordenança Fiscal
19 (Art. núm. 6 d)
TOTAL

BASE IMPOSABLE I
TIPUS APLICABLE
m² I DIA
*(7,00x1,50) =10,5m² x
0,21€ x 2 dies

IMPORTS
4,41 €
4,41 €

SISÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.
SETÈ.- Notificar el present acord al servei d’intervenció municipal i a la Diputació de
Tarragona (Base-Ingressos), als efectes procedents.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
1.2. Alcaldia
1.2.1.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL 2018. EXP.2019-203.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Competència:
Competència residual
Identificació de l’expedient
Aprovació de la liquidació
Fets
1. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2018
així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió dels informes corresponents.
2. La intervenció ha emès informes en relació als resultats pressupostaris de la liquidació
del pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
3. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:
Pressupost de despeses:
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

4.023.366,69
158.025,67
4.181.392,36
3.980.260,22
3.799.789,81
3.486.109,11
313.680,70

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

910.217,97
1.315,30
907.892,78
1.009,89

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

314.690,59

Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

4.023.366,69
158.025,67
4.181.392,36
3.801.386,73
11.144,51
0,00
3.276.378,31
513.863,91

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

1.363.999,67
84.563,09
377.417,85
902.018,73

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1.415.882,64

Resultat pressupostari ajustat:
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Romanent de tresoreria per a despeses generals:
COMPONENTS

IMPORTS ANY 2018

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

709.331,13
1.459.216,61
513.863,91
902.018,73
43.333,97
416.713,78
313.680,70
1.009,89
102.023,19
4.663,29
4.663,29
1.756.497,25
605.970,59
1.150.526,66

Estalvi net
2018
Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets
-Ingressos corrents afectats a operacions de capital
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per
actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments
urbanístics" i altres)

3.652.428,90

-Obligacions reconegudes (cap.1, 2 i 4): Oblig.recon.netes
-Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)

3.408.599,85
66.204,59

-Anualitat teòrica
ESTALVI NET

0,00

0,00
310.033,64

3.6. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 381.602,55 €.
Dintre d’aquests romanents no s’han apreciat romanents que hagin de ser d’incorporació
obligatòria d’acord amb allò que disposa l’art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
D’acord amb les previsions contingudes a l’article 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en el
pressupost municipal de 2019 es podran incorporar voluntàriament els romanents de
crèdit que es trobin en alguna de les situacions següents:
a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les transferències
de crèdit, que hagin estat concedides o autoritzades, respectivament, a l’últim
trimestre de l’exercici.
b) Els crèdits que emparin compromisos de despesa d’acord amb l’article 176
d’aquesta llei.
c) Els crèdits per operacions de capital.
d) Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats.
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Aquests crèdits d’incorporació voluntària, s’incorporaran si existeixen recursos suficients
una vegada acordada la distribució del superàvit.
Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7
de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una necessitat de finançament per import de 125.816,89 €
d'acord amb el següent detall:
Quadre
1.
Càlcul
de
l'estabilitat
Ingressos no financers
3.790.242,22
Despeses no financeres
3.799.789,81
Dèficit no financer
-9.547,59
Ajustos d'ingressos
Recaptació
-116.269,30
PTE
0,00
Interessos
0,00
Ajustos de despeses
Compte 413
0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat
0,00
Interessos
0,00
Lísings
0,00
Execució d'avals
0,00
Aportacions de capital
0,00
Ingressos ajustats
3.673.972,92
Despeses ajustades
3.799.789,81
Necessitat de finançament
-125.816,89

Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2017 amb aquell
que es desprèn de la liquidació del 2018.
La despesa computable de l'exercici 2018 serà la no financera, exclosos els interessos
del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de
les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb
superàvit de la liquidació del 2017 i, si escau, aplicarem els ajustos SEC que estableix
la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de la IGAE.
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Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2017 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola que del 2017 al 2018 és del 2,4% i, si s’escau, afegirem els increments
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació
avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat
local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 297.228,65 €.

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques

Liquidació
exercici 2017
4.017.553,22
0,00

Liquidació
exercici 2018
3.799.789,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)
a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la
Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència

4.017.553,22

3.799.789,81
0,00

403.440,22

43.429,08
360.011,14

3.614.113,00
0,024
3.700.851,71
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+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

0,00
0,00
3.700.851,71
3.403.623,06
297.228,65
-5,82%

Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute
per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/18, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
3.652.428,90
0,00
3.652.428,90
0,00
0,00
0,00%

Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 16,86 dies.
Fonaments jurídics
1. L’article 191 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, i l’article 89 del Reial decret 500/1990,
de 20 d’abril, disposen que el pressupost de l’exercici es liquidarà en relació a la
recaptació de drets i al pagament d’obligacions al 31 de desembre de l’any natural
corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments
pendents.
2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del
pressupost posa de manifest diversos aspectes:
•

Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els
crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades
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•

i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials,
les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, així com la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions
pendents de pagament el 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els
romanents de crèdit i el romanent de tresoreria per a despeses generals.
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
5. L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
6. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament
net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del
superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta
distribució i destí del superàvit.
7. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses
o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les
obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la
situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i
despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit
del deute.
8. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
9. L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant) estableix que si la liquidació se situa en
superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell d’endeutament net.
10. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix que si les corporacions
locals compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de les
Hisendes locals en matèria d’autoritzacions d’operacions d’endeutament, ha liquidat
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l’exercici anterior amb capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a despeses
generals positiu i el seu període mig de pagament no supera el valor de 30, podran
destinar l’import del superàvit un cop deduïdes, si escau, les despeses pendents
d’aplicar a pressupost, a finançar inversions financerament sostenibles amb el límit de
la previsió de la capacitat de finançament de l’exercici següent.
11. La disposició addicional setzena 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 estableix que
anualment, conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de
l’entitat local i es publicarà al portal web el grau de compliment dels criteris establerts a
la memòria econòmica de la inversió així com del seu grau d’execució.
12. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
Informació Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en
matèria de gestió pressupostària:
-

La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del
pla de reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril.

-

L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació
previstes en la normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en
aquest últim cas s'hagués formulat requeriment.

-

La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió
de noves mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb
l'article 24.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.

-

La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de
reequilibri, segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril.

PART DISPOSITIVA
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018.
2. Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent per
corregir el desequilibri.
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
1.2.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I LA FUNDACIÓ PERE MATA PER A
L’ENTRENAMENT EN HÀBITS I HABILITATS LABORALS DELS USUARIS DEL
SERVEI PRELABORAL D’AMPOSTA. NÚM. EXP.: 2019/213.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“L’Institut Pere Mata, promou l’assistència sanitària de persones amb dependència
desenvolupant un xarxa de recursos socials que permetin un abordatge integral de la
persona.
El Servei Prelaboral està regulat per l’ordre BSF/176/2015, de 4 de juny, del Servei
Prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
Atès que és un Servei social d’intervenció en persones amb algun dels diagnòstics
inclosos en la definició dels Trastorns Mentals Severs estabilitzats i compensats de la
seva malaltia, per tal de procurar la seva capacitació i habilitació per iniciar un itinerari
d’inserció laboral amb la finalitat d’aconseguir una integració laboral, ja sigui en empresa
ordinària o en treball protegit.
Vist el projecte redactat per la Fundació Pere Mata per tal de rehabilitació de patis dels
dos col·legis ubicats a la població, el col·legi Maria Garcia Cabanes i el col·legi 21 d’abril.
Atès l’interès de l’Ajuntament de L’Aldea en col·laborar amb el Servei Prelaboral de la
Fundació Pere Mata d’Amposta, per a la realització de l’activitat d’entrenament en hàbits
i habilitats laborals que realitzin les persones usuàries d’aquest Servei.
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 a la Junta de Govern Local l’adopció de l’ACORD següent:
1.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Fundació
Pere Mata per a l’entrenament en hàbits i habilitats laborals dels usuaris del Servei
Prelaboral d’Amposta, quin contingut és el següent:
“REUNITS
D’una part Sr. Enric Cardús Gómez, representant legal de la Fundació Pere Mata amb NIFG43576206 i domicili a la carretera del Institut Pere Mata s/n 43206 de REUS. Actua en nom i
representació d’aquesta entitat segons les facultats conferides al Patronat de la Fundació en
escriptura d’apoderament atorgada el dia 10 de juliol de 2002 i 28 de desembre de 2004.
Per l’altra banda, Dani Andreu Falcó amb DNI-4091XXXXW, Alcalde-President que actua amb
representació de l’Ajuntament de l’Aldea amb CIF de l’organisme públic: P4318400A i domicili a
Av. Catalunya, s/n de l’Aldea 43896.
Reconeixent-se mútuament capacitat legal per atorgar el consentiment en aquest acte en nom
de les entitats que representen.
DIUEN
La Fundació Pere Mata basa les seves actuacions en la protecció i l’assistència a les persones
afectades per trastorns mentals, discapacitats o dependents per tal d’aconseguir la seva
integració comunitària, millorar la seva rehabilitació i qualitat de vida, així com, el seu benestar
individual.
La Fundació Pere Mata està acollida a la Llei de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
(número de registre 1.304) i reconeguda d’Iniciativa Social pel Departament de Benestar Social i
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Família
de
la
Generalitat
de
Catalunya
(número
de
registre
E03238).
Promoguda per l’ Institut Pere Mata amb l’objectiu de complementar l’assistència sanitària de
persones amb dependència desenvolupant una xarxa de recursos socials que permetin un
abordatge integral de la persona.
El Servei Prelaboral està regulat per l’ordre BSF/176/2015, de 4 de juny, del Servei Prelaboral
per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, és un Servei social
d’intervenció en persones amb algun dels diagnòstics inclosos en la definició dels Trastorns
Mentals Severs estabilitzats i compensats de la seva malaltia, per tal de procurar la seva
capacitació i habilitació per iniciar un itinerari d’inserció laboral amb la finalitat d’aconseguir una
integració laboral, ja sigui en empresa ordinària o en treball protegit.
Que el present conveni s’atorga per a establir les bases de col·laboració entre ambdues entitats,
l’Ajuntament de l’Aldea i el Servei Prelaboral de la Fundació Pere Mata d’Amposta, per a la
realització de l’activitat d’entrenament en hàbits i habilitats laborals que realitzin les persones
usuàries d’aquest Servei.
Que en el bon desenvolupament de l’activitat descrita, decideixen atorgar el present conveni a fi
de regular la relació d’acord amb els següents,
PACTES
PRIMER.- S’estableixen a través del present conveni que, dintre del marc del entrenament en
hàbits i habilitats laborals del Servei Prelaboral de Fundació Pere Mata d’Amposta a l’Ajuntament
de l’Aldea, aquest últim autoritzarà l’ús de les instal·lacions, la col·laboració i participació dels
professionals que formen part de l’Ajuntament de l’Aldea per desenvolupar tasques de voluntariat
conjuntes amb les persones usuàries i professionals del SPL d’Amposta en els diferents espais
que disposen les escoles.
SEGON.- S’estableix que la duració d’aquest conveni serà anual, dintre del període que comprèn
el curs escolar, i que en principi es durà a terme els dimecres laborables de les 15:00h fins les
16:30h i per un màxim de 8 persones. Sent possible fer canvis en els dies i les hores si les dues
parts ho valoren oportú i deixant constància en les actes de coordinació del projecte.
TERCER.- S’estableix que cada trimestre, es durà a terme una reunió de coordinació entre
ambdues entitats als efectes de valorar l’evolució del projecte i de la pròpia activitat. Ambdues
parts designaran la persona responsable del projecte.
Sens perjudici d’aquestes reunions, ambdues entitats es comprometen a mantenir un contacte
permanent i fluid que permeti la coordinació integral de l’activitat, establint la planificació de les
tasques a realitzar que permeti un millor desenvolupament d’aquestes.
QUART.- L’Ajuntament de l’Aldea es compromet a facilitar les eines, estris necessaris i material,
per poder desenvolupar les diferents tasques d’entrenament en hàbits i habilitats laborals. Per
part del Servei Prelaboral, també s’aportaran les eines de les que ja es disposin al Servei per
desenvolupar la pràctica.
CINQUÈ.- La Fundació Pere Mata es compromet a portar l’equipament de protecció individual
necessari per les persones usuàries i els/les monitors/es de l’activitat.
La responsabilitat envers les persones que realitzen les pràctiques correspon a la Fundació Pere
Mata.
SISÉ.- Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà una vigència
anual, dintre del que comprèn el curs escolar. La seva vigència es podrà prorrogar anualment de
forma tàcita, llevat que es denunciï qualsevol de les parts per escrit amb una antelació mínima
de tres mesos.
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SETÈ.- Les parts poden resoldre aquest conveni:
1) Per motiu d’acord
2) Per finalització del termini de vigència
3) Per denúncia de qualsevol de les parts
VUITÈ.- Les parts sotmetran les divergències que poguessin plantejar-se pel que fa a la
interpretació o el compliment d’aquest conveni a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat signen les parts, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicat
en l’encapçalament d’aquest document.”

2.- Facultar a l’ Alcalde, Sr. Daniel Andreu i Falcó, per a la seva signatura.
3.- Notificar aquest acord a la Fundació Pere Mata.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
1.2.3.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
MENOR DE SERVEIS PUBLICITARIS. NÚM. EXP. 2019/201.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès el pressupost presentat en data 26 de febrer de 2019, per part de l’empresa
LIMICOLA 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 2019, el
qual ascendeix a un import de 3.800,00 €, IVA exclòs.
Atès que en la partida pressupostaria 920/22602 hi ha consignació de crèdit suficient
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
LIMICOLA SL contractacions menors amb càrrec al pressupost municipal 2019, que
aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada ascendeixin a 15.000
€, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta Consultiva de Contractació
de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació a l’art. 118.3 de la Llei
9/2017, de Contractes del Sector Públic.
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 serveis
publicitaris i de difusió televisiva dels esdeveniments culturals, esportius i lúdics del
municipi durant l’any 2019, per un import de 3.800,00 €, IVA exclòs, més 798 €
corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa LIMICOLA S.L., segons la proposta
econòmica presentada per l’adjudicatari en data 26 de febrer de 2019.
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 4.598,00 euros amb càrrec a
l’aplicació del pressupost municipal 920/22602.
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3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal
d’intervenció.
4.- Publicar el present acord al Portal de Transparència de l’Ajuntament de L’Aldea.”
APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
1.2.4.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
MENOR DE SERVEIS PUBLICITARIS. NÚM. EXP. 2019/202.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès el pressupost presentat en data 27 de febrer de 2019, per part de l’empresa
TELEVISION TEVEON EBRE SL 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 2019, el qual ascendeix a un import de 5.000,00 €, IVA exclòs.
Atès que en la partida pressupostaria 920/22602 hi ha consignació de crèdit suficient
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte.
Atès que s’ha comprovat que l’Ajuntament de l’Aldea a data actual no ha concertat amb
TELEVISION TEVEON EBRE SL contractacions menors amb càrrec al pressupost
municipal 2019, que aïlladament o conjuntament, incorporant la contractació projectada
ascendeixin a 15.000 €, tot tenint en compte la interpretació efectuada per la Junta
Consultiva de Contractació de l’Estat en els seus informes 41/2017 i 42/2017 en relació
a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
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 serveis
publicitaris i de difusió televisiva dels esdeveniments culturals, esportius i lúdics del
municipi durant l’any 2019, per un import de 5.000,00 €, IVA exclòs, més 1.050 €
corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa TELEVISION TEVEON EBRE SL,
segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari en data 27 de febrer de
2019.
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total de 6.050,00 euros amb càrrec a
l’aplicació del pressupost municipal 920/22602.
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal
d’intervenció.
4.- Publicar el present acord al Portal de Transparència de l’Ajuntament de L’Aldea.”
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APROVAT per UNANIMITAT dels membres assistents.
La Presidència aixeca la sessió a les 12:35 hores del dia 1 de març de 2019, de la
qual, com a Secretaria Accidental, estenc aquesta acta de 17 pàgines.
Vist i Plau
L’Alcalde-President

La Secretària Accidental

Daniel Andreu i Falcó

Estefania Curto i Zapater
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