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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 11/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 17 DE 
MARÇ DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  17 de març de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 17 de març de 2016, 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 
 
Primer Tinent d’Alcalde, presideix aquesta sessió e n substitució de l’Alcalde, 
atès que el mateix es troba absent del terme munici pal. 
 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
   
Vocals 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
Sr. Albert Curto i Zapater 
 
Secretària.  
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 11 DE MARÇ 
DE 2016. 
 
El Sr. President 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 11 de 
març de 2016, 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 L’ATORGAMENT D’UNA LLIC ÈNCIA D'OBRES 
MAJORS. EXP. 37/2016 PER A L’ENDERROC D’UNA GRANJA EN DESÚS.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 15/03/2016 amb Registre 
general d'Entrada 553/2016: 
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EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES 

37/2016 Remsa 
Memorial 
SA 

C/ Mossen 
Monfort s/n 
Lligallo 
Carvallo 

Enderroc 
granja en 
desús 

877,06 € 
 

150,00€ 

 
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. 
 
Considerant que, d'acord amb l’informe del tècnic municipal Jordi Gas Forès de data 
15/03/2016 i l’informe jurídic de data 15/03/2016, 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. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir a la mercantil Remsa Memorial SA la llicència necessària per a 
efectuar les obres d’enderroc granja en desús, al C/Mossèn Monfort, s/n Lligallo de 
Carvallo 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. 
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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 877,06€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 
BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 7) 

14.922,60  x 3,80 % 567,06 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 

14.922,60  x  1,2 % 179,07 €  

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5) 

 310,00 € 

TOTAL  877,06 € 
 

SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la 
llicència que s’atorga: 
 
 

Resultat del càlcul de la fiança de residus, per aplicació del Decret 89/2010, de 29 de 
juny, pel qual s’aprova el programa de residus de la construcció de Catalunya: 
 
Tm (Tona mètrica):     2,5 Tm 
€/Tm:      8,10 €/Tona 
Total:         27,50 € 
 
D’acord amb l’article 11 del Capítol III del Decret 89/2010 on diu literalment: “L’import 
de la fiança, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots 
els residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de residus previstos en 
l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.”,  la quota a liquidar serà de 150,00 €. 
 
SETÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions:  
 

• 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. 

Total Residus (import mínim – Decret 89/2010) 150,0 0 € 
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• 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. 

• Deurà d’acreditar-se haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus. 

• El pla de desamiantat haurà d’ estar aprovat per l’ Autoritat laboral en els 
terminis i termes indicats a l’ article 12 del RD 396/2006. 

• L’ horari dels treballs s’ acordarà de mutu acord amb l’ Ajuntament per no 
interferir amb la mobilitat del CAP. 

• Requerirà l’ assumeix del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’ 
execució, visat pel respectiu col·legi professional. 
 
VUITÈ.- 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. 
 
3r. PROPOSTA D’ACORD SOBRE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE R ESIDUS DE LA 
LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 56/2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“Atès que el Sr. R. M. B. ha sol·licitat la devolució de les fiances de la llicència d’obres 
56/2015 de les obres de construcció de gossera de 4 x 4m amb tanca metàl·lica de 
2,m i aixopluc de planxa al Polígon 7 Parcel·la 157, de l’Aldea. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals de data 09/02/2015. 
 
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 Sr. R. M. B., les fiances dipositades de la llicència d’obres núm. 
56/2015, per un import total de 120,00€. 
 
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. 
 
4t- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
MENOR DE SERVEIS D’AMBULÀNCIA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Atès el pressupost presentat en data 1 de març de 2016, reg. d’entrada 400 per part 
de l’empresa LAFUENTE transport sanitari per a la prestació de serveis d’ambulància 
amb suport vital avançat al municipi de l’Aldea en motiu de la programació d’actes 
taurins per a l’any 2016, el qual ascendeix a un import de 3.826,74 €, IVA exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 338/22612 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. 
 
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 
d’ambulància amb suport vital avançat al municipi de l’Aldea en motiu de la 
programació d’actes taurins per a l’any 2016, per un import 3.826,74 €, IVA exclòs, a 
favor de l’empresa Grup Lafuente SL, segons la proposta econòmica presentada per 
l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 400/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de  euros amb càrrec a la partida 
del pressupost municipal 338/22612. 
 
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 
D’ESPECTACLES AMB L’ASSOCIACIÓ MUSICAL SOL DEL DELT A DE 
DELTEBRE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de L’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2016  la Regidoria de 
Festes ha previst una actuació musical al ball de festes que ha de tenir lloc el dia 18 
d’agost de 2016, a càrrec de l’associació musical Sol del Delta de Deltebre. 
 
Atès el pressupost presentat en data 1 de març de 2016, reg. d’entrada 413, per part 
de l’entitat esmentada per a la realització de l’actuació musical assenyalada 
anteriorment, el qual ascendeix a un import de 5.000,00 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria  338/22612 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
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Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en una actuació musical a 
càrrec de l’Associació Musical Sol del Delta de Deltebre pel dia 18 d’agost de 2016,  
per un import  5.000,00 €, IVA exclòs, més 1.050,00 € corresponent al 21% d’IVA, a 
favor de l’entitat esmentada segons la proposta econòmica presentada per 
l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 413/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 6.050,00 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 334/22612. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE 
MENOR DE SERVEIS DE SOCORRISME  DE LES PISCINES MUNICIPALS  
DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
Vist que resulta necessari contractar els serveis professionals de socorristes per a la 
prestació del servei municipal de piscines d’ús públic durant l’època d’estiu. 
 
Atès el pressupost presentat en data 9 de març de 2016, reg. d’entrada 499/16 per 
part de l’empresa ALTESPORT 200 S.L per a la prestació de serveis esportius de 
socorristes aquàtics  durant el període compres entre el 29 de juny fins el dia 13 de 
setembre de  l’any 2016, el qual ascendeix a un import de 4.662,00 €, IVA exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 342/21003 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 
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novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en la prestació de serveis 
professionals de socorristes aquàtics per fer possible el servei municipal de piscines 
d’ús públic durant l’època d’estiu  de 2016 , per un import 4.662,00 €, IVA exclòs, més 
972,02 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa ALTESPORT 200 S.L, 
segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 
499/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 5.641,02 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 342/21003. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
7è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
MENOR EN MOTIU DE LA DIADA DE L’ARRÒS, COL I FESOLS . 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que des de la Regidoria de Festes s’ha previst celebrar el proper dia 29 de maig 
de 2016 la 9ª Diada de l’Arròs Col i Fesols. 
 
Atès el pressupost presentat en data 1 de març de 2016, reg. d’entrada 412 per part  
de Jordi Curto Chicona per al subministrament de 1.250 racions d’aquest àpat per un 
import unitari de 4,17 euros, resultant un import de 5.212,5 euros, més el 10% d’IVA 
que ascendeix a 521,25 euros. 
 
Atès que en la partida pressupostaria  338/22631 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 l’aprovisionament d’un total 
de 1.250 racions d’arròs, col i fesols, per al dia 29 de maig de 2016,  per un import  
5.212,50 €, IVA exclòs, més 521,25 € corresponent al 10% d’IVA, a favor de Jordi 
Curto Chicona, segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. 
d’entrada núm.412/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 5.733,75 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 338/22631. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
8è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
D’ESPECTACLES AMB MOTIU DE LA REVETLLA DE SANT JOAN . 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Des de la Regidoria de Festes s’ha previst l’organització d’un ball popular amenitzat 
amb l’actuació musical d’una orquestra per a la celebració de la revetlla de Sant Joan, 
que ha de tenir lloc el proper dia 23 de juny de 2016. 
 
Atès el pressupost presentat en data 1 de març de 2016, reg. d’entrada 415, per part 
de l’empresa ESTRUCTURAS MUSICALES S.L per a la contracció de l’actuació 
musical de l’orquestra PENSYLVANIA, el qual ascendeix a un import de 4.000,00 €, 
IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria  338/22612 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: 
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1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en una actuació musical a 
càrrec de l’orquestra PENSYLVANIA pel dia 23 de juny de 2016, per un import  
4.000,00 €, IVA exclòs, més 840,00 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa 
ESTRUCTURAS MUSICALES S.L segons la proposta econòmica presentada per 
l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm.415/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 4.840 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 338/22612. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9è.- 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 2016  la Regidoria de 
Festes ha previst la realització d’un castell de focs artificials, que ha de tenir lloc el dia 
20 d’agost de 2016. 
 
Atès el pressupost presentat en data 1 de març de 2016, reg. d’entrada 408, per part 
de l’empresa PIROTECNIA TOMAS S.L per a la realització de l’espectacle pirotècnic 
assenyalada anteriorment, el qual ascendeix a un import de 9.917,35,00 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria  338/22612 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en un castell de focs artificials 
pel dia 20 d’agost de 2016, per un import 9.917,35 €, IVA exclòs, més 2.082,65 € 
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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. 408/2016 . 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 12.000 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 338/22612. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
10è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’U N CONTRACTE 
MENOR PER A LA INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT AL P AVELLÓ 
MUNICIPAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Des de la Regidoria de Festes s’està organitzant el programa d’actes de les Festes 
Majors de l’Aldea 2016. 
 
Atès que hi ha previst celebrar diversos actes en el Pavelló Municipal d’Esports situat a 
l’Avinguda Francesc Robert Graupera. 
 
Atès que aquests actes han de celebrar-se durant el mes d’agost i tenint en compte les 
condicions climàtiques d’aquesta època i amb la voluntat d’afavorir la participació dels 
veïns i veïnes durant els actes de la Festa Major, es considera necessari la contracció 
del lloguer d’una instal·lació de climatització d’aire en dit equipament. 
 
Vist el pressupost presentat a aquests efectes per part de l’empresa ALIVECLI S.L en 
data 1 de març de 2016 i amb reg. d’entrada número 411/16, el qual ascendeix a 
10.600 IVA exclòs. 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor d’obres, 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 ALIVECLI  SL,  amb NIF B-25773375 la contractació  menor  
consistent en  del lloguer d’una instal·lació d’aire condicionat al pavelló municipal 
d’esports durant els dies de la Festa Major de l’Aldea 2016, segons el pressupost 
presentat en data 1 de març de 2016 reg. d’entrada núm. 411/16, el qual ascendeix a 
10.600,00 €, al qual s’ha d’afegir el 21% IVA, resultant un import total de 12.826,00 €. 
 
2.- Autoritzar  i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 459/20301 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. 
 
11è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’U N CONTRACTE 
MENOR D’ESPECTACLES- FESTA IMAGINA RADIO. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2016  la Regidoria de 
Festes ha previst un espectacle musical  que ha de tenir lloc el dia 12 d’agost de 2016, 
a càrrec de IMAGINA RÀDIO S.L. 
 
Atès el pressupost presentat en data 1 de març de 2016, reg. d’entrada 407, per part 
de l’empresa esmentada per a la realització de l’actuació musical assenyalada 
anteriorment, el qual ascendeix a un import de 5.500,00 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria  338/22612 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques  de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en un espectacle musical a 
càrrec de IMAGINA RÀDIO S.L pel dia 12 d’agost de 2016, per un import de 5.500,00 
€, IVA exclòs, més 1.155,00 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’entitat 
esmentada segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. 
d’entrada núm. 407/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 6.655 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 338/22612. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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12è.- PROPOSTA D’ACORD D’UN CONTRACTE MENOR DE SUBM INISTRAMENT 
D’INFRAESTRUCTURES EN MOTIU DE LA FESTA MAJOR 2016.  (ESTRUCTURAS 
MUSICALES SL). 
 
Es deixa la proposta damunt la taula. 
 
13è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’U N CONTRACTE 
MENOR D’ESPECTACLE TAURÍ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2016  la Regidoria de 
Festes ha previst  pels dies 12, 14 i 20 d’agost la realització  d’espectacles taurins  
amb bous, vaques i jònecs pertanyents a la ramaderia de German Vidal Segarra de 
Cabanes (Castelló). 
 
Atès el pressupost presentat en data 8 de març de 2016, reg. d’entrada 491, per part 
de la ramaderia esmentada per a la realització dels espectacles assenyalats 
anteriorment, el qual ascendeix a un import de 7.050 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria  338/22612 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques  de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en espectacles taurins  a 
càrrec de la ramaderia de German Vidal Segarra  pels dies 12, 14 i 20 d’agost de 
2016, per un import  7.050,00 €, IVA exclòs, més 1.480,00 € corresponent al 21% 
d’IVA, a favor de l’entitat esmentada segons la proposta econòmica presentada per 
l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm.491/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 8.530 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 338/22612. 
 
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. 
 
14è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’U N CONTRACTE 
MENOR D’ESPECTACLES (NIT D’HUMOR AMB TONI ALBÀ). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2016  la Regidoria de 
Festes ha previst la realització d’un espectacle humorístic a càrrec de l’artista Toni 
Albà que ha de tenir lloc el dia 17 d’agost de 2016. 
 
Atès el pressupost presentat en data 2 de març de 2016, reg. d’entrada 437, per part 
de l’empresa FATSINI S.L per a la realització de l’actuació humorística assenyalada 
anteriorment, el qual ascendeix a un import de 4.000 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria  338/22612 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques  de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en un espectacle humorístic a 
càrrec de l’artista  Toni Albà pel dia 17 d’agost de 2016,  per un import  4.000,00 €, IVA 
exclòs, més 840,00 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa FATSINI S.L 
segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 
437/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 6.655 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 338/22612. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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15è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CLASSIFICACIÓ DE LES O FERTES 
PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLIC ITAT PER A 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTORIA I ASSESSORIA 
LABORAL I FISCAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“La Junta de Govern Local en sessió de data 28 de gener de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació de serveis de gestoria i assessoria laboral i fiscal, que 
incorporava el corresponen plec de clàusules administratives i tècniques particulars 
per procediment negociat sense publicitat. 
 
Aquest contracte s’adjudica per procediment negociat sense publicitat en base al 
previst als arts.  174 e) i 177.2 del  RDL3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Es van convidar tres professionals per a la presentació d’oferta, els quals són els 
següents: Assessoria i Assegurances Carles SL, Sánchez Aleixendri, SL i Gestoria 
Callarisa SL. 
 
 Dintre de termini han presentat oferta les següents empreses: Assessoria i 
Assegurances Carles , S.L ( reg. d’entrada núm. 302/16 de data 18 de febrer de 2016) 
i Sánchez Aleixendri SL (reg. d’entrada núm. 304/16 de data 18 de febrer de 2016). No 
s’ha presentat oferta de serveis per part de Gestoria Callarisa SL. 
 

En data 3 de març de 2016 l’òrgan de contractació d’aquest procediment va obrir les 
proposicions presentades per les dos empreses esmentades anteriorment i els va 
concedir un termini de 5 dies naturals per si volien millorar la seva oferta, de 
conformitat amb el procediment de negociació regulat a la clàusula 10 del 
corresponent PCAP. 
 
Atès que durant aquest termini cap de les dos empreses ha manifestat la seva voluntat 
de millorar la proposta que van presentar inicialment. 
 
Atès el previst a la clàusula 10 del PCAP que ha de regir la contractació d’aquest 
servei. 
 
Atès el previst als arts 81 i 82 del RD1098/2001 de data 12 d’octubre pel qual s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les competències delegades per l’Alcaldia a aquest òrgan mitjançant el Decret 47/2015 
de data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
1.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent l’acord adoptat per 
la Junta de Govern Local  en la seva sessió núm. 9 de data 3 de març de 2016, de 
conformitat amb l’ordre decreixent següent: 
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 EMPRESES Preu anual ofertat 
sense IVA 

Puntuació 

1 Assessoria i Assegurances 
Carles SL 8.249,00 30 

2 Sánchez Aleixendri SL 8.262,00 29,95 

 
2.- Notificar i requerir a l’empresa Assessoria i Assegurances Carles SL 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 
justificativa d’haver constituït la garantia definitiva equivalent a un 5% de l’import de 
l’adjudicació, i que és de 412,45 €, així com la resta de documentació prevista a la 
clàusula 25 del PCAP. 
 
3.- Realitzats els tràmits anteriors, que Secretaria emeti Informe-Proposta i es 
comuniqui a aquesta Alcaldia per resoldre al respecte.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:35 hores d el dia 25 de febrer de 2016, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 1 5 pàgines. 
 
Vist i Plau 
El 1r. Tinent d’Alcalde              La Secretària Interventora 
 
 
 
 
Simón Falcó i Moreso     M. Rosa Pons Ferré  
 

 

 

 

 


