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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 15/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 15 D’ABRIL 
DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  15 d’abril de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 14:00 hores, del dia 15 d’abril 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 Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
L’Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó 
  
Vocals 
Sr. Albert Curto i Zapater. 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
No assisteix 
Sr. Simón Falcó i Moreso, l’Alcalde excusa la seva absència. 
 
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 7 D’ABRIL DE 
2016. 
 
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 7 
d’abril de 2016, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, 
queda aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n.- APROVACIÓ DE L’ORDRE DE CLASSIFICACIÓ DE LES O FERTES 
PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDIC ACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPAL S (EXP. APROVAT 
PER LA JGL DE DATA 28 DE GENER DE 2016). 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
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“Per acord de la Junta de Govern Local de  data 28 de gener de 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 d’edificis municipals, mitjançant 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb  diversos criteris 
d’adjudicació i es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació 
d’aquest. 
 
En dates 11 de febrer de 2016 i 14 de març 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 respectivament, per tal que els interessats presentin les 
seves proposicions. 

 
Durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient. 
 
En dates 15 de març i 21 març de 2016 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 3 : SENIA NET, COSIP S.L i MABE 2004 S.L. 
 
En data 8 d’abril de 2016 la Mesa de Contractació va aprovar la puntuació del projecte 
de prestació i organització del servei presentat per cadascuna d’aquestes empreses, 
segons informe tècnic emès pel SAM de la Diputació de Tarragona, i el mateix dia 8 
d’abril va celebrar una sessió pública en la que va donar a conèixer aquestes 
puntuacions del projecte contingut en el sobre núm.2 i posteriorment es va obrir en 
aquest acte públic el sobre núm. 3, referent a la proposició econòmica formulada per 
les  empreses, i es va donar a conèixer el contingut d’aquestes proposicions 
econòmiques. 
 
De les actes núms. 3 i 4 de la Mesa de Contracció de data 8 d’abril de 2016 es 
desprèn, que la Mesa ha valorat les ofertes tal com segueix: 
 
Criteri A.- PROJECTE DE PRESTACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L SERVEI : fins a 25 
punts  
  
Criteri A1: Programa de Treball   
A1.1 Programa de Serveis i Freqüències     3 punts  
A1.2 Sistema d’Autocontrol, Revisió i Verificació   3 punts  
A1.3 Sistema de Registre i Accés a la Informació   3 punts  
A1.4 Sistema de planificació de neteges a fons   4 punts  
  
Els resultats obtinguts són:  
 
Criteri A1         A.1.1         A.1.2        A.1.3         A.1.4           A1 
 
BASE                  3                 3              3               4              13  
Senia.net               3                 1              3               4              11  
Cosip                  2,5               1            0,5              0,5           4,5  
MABE 2004 S.L         2             1              1               0,5           4,5  
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Criteri A.2: Planificació, justificació i proposta de la utilització de maquinaria, equips i 
medis materials i consumibles adequats a la neteja de cada centre o grup de centres. 
  
A.2.1 Eficiència     2 punts A.2.2 Estalvi energètic  2 punts  
A.2.3 Innocuïtat    2 punts  
  
Els resultats obtinguts són:  
 
Criteri A2 A.2.1  A.2.2  A.2.3  A.2 
BASE 2 2 2 6 
Senia.net 2 2 2 6 
Cosip 0 0 0 0 
MABE 2004 S.L 0 0 0 0  
  
Criteri A.3: Proposta de comunicació empresa – Ajuntament.  
 
A.3.1 Elements per a la comunicació ordinària   2 punts  
A.3.2 Sistema de notificació d’incidències     2 punts  
  
Els resultats obtinguts són:  
  
Criteri A3 A.3.1  A.3.2  A.3 
BASE 2 2 4 
Senia.net 2 2 4 
Cosip 1 1 2 
MABE 2004 S.L 1 2 3  
  
Criteri A.4: Formació i sistemes d’organització complementaria en matèria de medi 
ambient i seguretat i salut.  
 
En matèria d’innocuïtat química dels productes i processos. (programes de control de 
la innocuïtat com ara anàlisis de risc per als usuaris, reducció de toxicitats, etc.) 
                        
En matèria de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.    
  
Els resultats obtinguts són:  
  
Criteri A4 A.4.1  A.4.2  A.4 
BASE 1 1 2 
Senia.net 1 1 2 
Cosip 0 0 0 
MABE 2004 S.L 0,5 0 0,5  
Conclusions:  
  
El resultat total del sobre 2, criteri A és:  
  
Total criteris A.1 + A.2 + A.3 + A.4 
BASE 25 
Senia.net 23 
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Cosip 6,5 
MABE 2004 S.L 8  
  
Que atès la puntuació obtinguda pels candidats i considerant el previst a la clàusula 
13.1 del PCAP, la Mesa ha acordat proposar a l’òrgan de contractació l’exclusió del 
procediment de licitació de les empreses COSIP S.L i MABE 2004 S.L per no haver 
assolit una puntuació mínima de 12 de punts en la valoració del projecte de prestació i 
organització del servei, i per tant procedir únicament a l’obertura del sobre núm. 3 
presentat per l’empresa SENIA NET. 
 
Que obert exclusivament el Sobre núm. 3, de l’empresa SENIA NE, s’ofereix:  
 

EMPRESA B1 Preu anual del servei 
(IVA exclòs) 

B2 Hores serveis gratuïts 
neteja 

SENIA NET 86.730,00 € 125 h 
 
Que l’empresa SENIA NET ha introduït en el sobre núm. 3 documentació acreditativa 
de la tinença de certificacions. Es comprova que disposa de la certificació ISO 9001, 
per la qual cosa s’acorda donar-li 1 punt per aquest apartat (criteri C.) No s’acredita 
estar en possessió de les certificacions OSHAS 18001 i ISO 14000. 
 
Atès el previst a la clàusula 13.2 del PCAP, la mesa acorda les següents puntuacions 
del sobre 3 presentat per SENIA NET: 
 
Criteri B.1: 60 punts. 
Criteri B.2: 12 punts. 
Criteri C: 1 punt. 
 
Total puntuació del sobre 3 presentat per SENIA NET:  73 punts  
 
Que ha atès tot l’exposat  la Mesa de Contractació proposa a la Junta de Govern 
Local: 
 
“1.- Excloure del procediment de licitació a les empreses COSIP S.L i MABE 2004 S.L, 
ja que han obtingut una puntuació inferior a 12 en la valoració del projecte de prestació 
i organització del servei que van presentar per optar a l’adjudicació del contracte de 
serveis de neteja d’edificis municipals, expedient de contractació aprovat per la Junta 
de Govern Local en sessió de data 28 de gener de 2016. 
 
2.- Aprovar el següent ordre de classificació de les ofertes presentades i no excloses 
del procediment de licitació: 
 

ORDRE 
D’EMPRESES  

PUNTUACIÓ 
DEL SOBRE 2 

PUNTUACIÓ 
DEL SOBRE 3 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1.SENIA NET 23  73 96 
 
3.- Proposar com adjudicatari del contracte de serveis de neteja d’edificis municipals 
l’empresa SENIA NET, per haver estat l’única empresa que ha presentat l’oferta més 
avantatjosa econòmicament.” 
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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, 

 
1.-  Excloure del procediment de licitació a les empreses COSIP S.L i MABE 2004 S.L, 
ja que han obtingut una puntuació inferior a 12 en la valoració del projecte de prestació 
i organització del servei que van presentar per optar a l’adjudicació del contracte de 
serveis de neteja d’edificis municipals, expedient de contractació aprovat per la Junta 
de Govern Local en sessió de data 28 de gener de 2016, de conformitat amb el previst 
a la clàusula 13.1 del PCAP. 
 
2.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta 
formulada per la Mesa de Contractació en la seva sessió núm. 4 de data 8 d’abril de 
2016, de conformitat amb l’ordre decreixent següent: 
 

ORDRE D’EMPRESES  PUNTUACIÓ 
DEL SOBRE 2 

PUNTUACIÓ 
DEL SOBRE 3 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1.SENIA NET 23  73 96 
 
3- Notificar i requerir a l’empresa SENIA NET 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 següent: 
 
a) Documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva equivalent a 
un 5% de l’import de l’adjudicació, i que és de 4.336,50 €. 
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 31 del PCAP. 
 
4.- Notificar aquest acord als candidats que han participat en el procediment de 
licitació, amb indicació dels recursos pertinents. 
 
5.- Advertir a l’empresa SENIA NET 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. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADJUDICACIÓ D’UN CONT RACTE MENOR 
D’OBRES PER A L’ASFALTAT D’UN TRAM DEL CARRER PAU C ASALS I 
CARRER V4. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Serveis: 
 
“La Junta de Govern Local en sessió de data 31 de març de 2016 va aprovar la 
memòria tècnica valorada per a l’asfaltat d’un tram del carrer Pau Casals i Carrer V4 
del municipi de L’Aldea.  
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En data 13 d’abril de 2016 es va publicar en el BOP de Tarragona l’anunci relatiu a 
l’aprovació d’aquesta memòria, quin pressupost d’execució es contempla en 11.240,91 
€ (IVA exclòs). 
 
Per dur a terme aquestes obres es van sol·licitar pressupostos a les empreses 
següents: Construcciones 3 G SA, Obres Vent i Sol SL i Covan Obres Públiques SL. 
 
Vistos els pressupostos  per les referides empreses, que ascendeixen als següents 
imports: 
 
Construcciones 3 G SA: 6.167,33 € (iva exclòs). RGE 745/2016 
Obres Vent i Sol SL: 7.531,43 € (iva exclòs). RGE 731/2016 
Covan Obres Públiques, SL: 5.948,74 € (iva exclòs). RGE 765/2016  
 
Vist l’informe emès en data 14 d’abril de 2016 per part del tècnic municipal 
d’urbanisme en relació a les ofertes presentades, en el qual proposa l’adjudicació a 
favor de l’empresa Covan Obres Públiques SL per haver presentat l’oferta més 
avantatjosa econòmicament. 
 
Atès que per l’import d’aquesta contractació ens trobem davant la figura d’un contracte 
menor d’obres, de conformitat amb el previst en els 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 l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 153/60913 per 
atendre les obligacions econòmiques derivades de la contractació projectada. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la JGL en base a les delegacions 
conferides per l’Alcaldia en el decret 47/15 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar a l’empresa Covan Obres Públiques SL el contracte menor d’obres 
consistents en l’asfaltat d’un tram del carrer Pau Casals i Carrer V4 del municipi de 
L’Aldea, segons la memòria tècnica valorada aprovada per la Junta de Govern Local 
en data 31 de març de 2016 i per un import de 5.948,74 €. (iva exclòs). 
 
2.- Autoritzar i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 153/60913. 
 
3.- Indicar a l’empresa adjudicatària que amb caràcter previ a l’inici de les obres haurà 
de presentar el corresponent pla de seguretat i salut en les obres. 
 
4.- Notificar aquest acord a l’empresa Covan Obres Públiques SL, així com a la resta 
d’empreses que han presentat oferta i traslladar-lo als serveis tècnics municipals així 
com al servei d’intervenció de l’Ajuntament.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- PROPOSAT D’ACORD SOBRE L’ADJUDICACIÓ D’UN CONT RACTE 
D’ESPECTACLES (IMAGINA RÀDIO – FESTA 80’S – 90’S). 
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Es deixa la proposta damunt la taula. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADJUDICACIÓ D’UN CONT RACTE 
D’ESPECTACLE. XARANGA XINO-XANO. 
 
Es deixa la proposta damunt la taula. 
 
6è.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST D’HONORARIS PROFESSIO NALS PER 
L’ASSISTÈNCIA LLETRADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 5 4/2015 DEL 
JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE TORTOSA . 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 18 de març de 2016 s’ha presentat a l’Ajuntament per part de Blanca Ros 
Pueyo un pressupost d’honoraris corresponent a la defensa dels interessos de 
l’Ajuntament de L’Aldea en el procediment abreujat 54/2015 que es segueix al Jutjat 
d’Instrucció núm. 1 de Tortosa, la qual ascendeix a un import de 9.075,00 € (IVA 
inclòs). 
 
Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor de serveis, de conformitat amb el previst als arts. 10, 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. 
 
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.- Aprovar l’encàrrec a favor de l’advocada Blanca Ros Pueyo consistent en la 
contractació d’un professional per a la defensa dels interessos de l’Ajuntament en el 
procediment abreujat 54/2015 que es tramita al Jutjat d’instrucció 1 de Tortosa. 
 
2.- Imputar la despesa derivada d’aquests treballs a la partida del pressupost municipal 
920/22604, el qual ascendeix a 7.500,00 €, al qual s’ha d’afegir el 21% d’IVA que és 
de 1.575,00 €, resultant un import total de 9.075,00 €. 
 
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. 
 
7è.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PE L DINAR DEL DIA 
DEL JOVE – FESTES MAJORS 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Joventut: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2016  el Regidor de 
Joventut ha previst la realització del dinar del dia del jove que ha de tenir lloc el dia 20 
d’agost de 2016. 
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Atès el pressupost presentat en data 7 d’abril de 2016, reg. d’entrada 722, per part de 
l’empresa RODA BONFILL S.L per a la realització del dinar assenyalat anteriorment, el 
qual ascendeix a un import de 4.940,00 €, IVA exclòs per un màxim de 260 unitats de 
menú, a un preu unitari de 15 € i un màxim de 65 unitats de variat per un preu unitari 
de 16 €. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 334/22616 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 la realització del dinar del 
dia del jove dins de les Festes Majors 2016, per un import  de 15 €/unitat de menú i 
16€/unitat de variat, amb un màxim de 260 menús i 65 variats, a favor de l’empresa 
RODA BONFILL S.L segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb 
reg. d’entrada núm. 722/2016. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 5.434,00 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 334/22616. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, 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 
MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Joventut: 
 
“Atès el pressupost presentat en data 14 d’abril de 2016, reg. d’entrada 767 per part de 
l’empresa EBRECLICK SL per al subministrament d’equipaments informàtics del casal 
de joves, el qual ascendeix a un import de 4.109,49 €, IVA exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 920/62601 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 de treballs i subministrament 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 el subministrament 
d’equipaments informàtics del casal de joves, per un import 4.109,49 €, IVA exclòs, 
més 862,99 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa EBRECLICK S.L, 
segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 
767/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 4.972,48 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 920/62601. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
9è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT AL CONTRACTE MENOR D E 
SUBMINISTRAMENTS D’INFRAESTRUCTURES PER LES FESTES MAJORS 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En el mar de la celebració de la Festa Major de L’Aldea 2016 hi ha programats tots un 
seguit d’actes per als quals es precisa disposar d’una infraestructura de béns de 
diferents tipus, per tal de poder portar a terme els mateixos de forma satisfactòria, 
bàsicament taules, cadires, equips de so, escenari, etc. 
 
Atès el pressupost presentat en data 2 de març de 2016, reg. d’entrada 442, per part 
de l’empresa FATSINI S.L en relació al subministrament i muntatge dels esmentats 
béns, el qual ascendeix a un import de 10.527,00 €, 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. 9, 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). 
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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 el subministrament i 
muntatge d’infraestructures per als diferents actes de les Festes Majors 2016, per un 
import  8.700,00 €, IVA exclòs, més 1.827,00 € 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. 442/2016. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 10.527,00 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 RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ M ENOR DEL 
MUNTATGE DE LA CARPA D’ENTITATS EN MOTIU DE LA FIRA  DE L’ARRÒS I 
DEL COMERÇ 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que s’ha de llogar d’una carpa per a les entitats durant la Fira de l’Arròs i del 
Comerç de l’Aldea per al 2016. 
 
Atès el pressupost presentat en data 14 d’abril de 2016, reg. d’entrada 776, per part de 
l’empresa FATSINI S.L per al lloguer esmentat, el qual ascendeix a un import de 
11.640,00 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 4311/22613 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). 
 
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 el lloguer d’una carpa per a 
les entitats durant la Fira de l’Arròs i del Comerç 2016, per un import  11.640,00 €, IVA 
exclòs, més 2.444,40 € 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. 
776/2016. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 14.084,40 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 4311/22613. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
11è.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE RELATIU AL MUNTATG E D’ESTANDS 
EN MOTIU DE LA FIRA DE L’ARRÒS I DEL COMERÇ 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que s’han de llogar els estands per als expositors durant la Fira de l’Arròs i del 
Comerç de l’Aldea per al 2016. 
 
Atès el pressupost presentat en data 14 d’abril de 2016, reg. d’entrada 773, per part de 
l’empresa FATSINI S.L per al lloguer esmentat, el qual ascendeix a un import de 
8.279,20 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria 4311/22613 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 el lloguer dels estands per 
a les entitats durant la Fira de l’Arròs i del Comerç 2016, per un import 8.279,20 €, IVA 
exclòs, més 1.738,63 € 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. 
773/2016. 
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2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 10.017,83 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 4311/22613. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
12è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ATORGAMENT D’UNA LLI CÈNCIA PER 
TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 3 45P/2015). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la sol·licitud de nova llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos 
presentada per la Sra. P. C. G. M., en data 11/12/2015, RE número 105del servei 
municipal de vigilància, en relació a l’animal de raça Pit Bull Terrier i que respon al 
nom “DUQUE” i amb núm. d’inscripció al registre municipal 345 P. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretaria-intervenció de data 11/04/2016 respecte la 
petició presentada. 
 
Vist el que disposen els arts. 2 i 3 del RD 287/2002, de 22 de març, per mitjà del qual 
es desenvolupa la Llei 50/99 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos, amb la redacció donada pel RD 1570/2007, de 30 
de novembre i els arts. 2 i 3 del Decret 170/2002, de data 11 de juny, sobre mesures 
en matèria de gossos potencialment perillosos. 
 
Vista la documentació aportada per l’interessat per a la tramitació de la seva sol·licitud. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan per Decret de L’Alcaldia núm. 
47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
 
1r.- Aprovar la sol·licitud de nova llicència per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos a favor de la Sra. P. C. G. M.amb NIE YXXXXXXXXG en relació al gos que 
té les dades següents: 
 

• Nom: DUQUE     
• Raça: PIT BULL TERRIER 
• Sexe: Mascle 
• Data de naixement: 22/05/2015 
• Núm. d’identificació: 941000016879265 
• Núm. d’inscripció en el registre municipal: 345P 

 
2n.- La validesa d’aquesta LLICÈNCIA és de 5 anys. Aquesta llicència perdrà la seva 
vigència en el moment que el titular deixi de complir els requisits previstos en els arts. 
3 del RD 287/02 i 3 del Decret 170/02, i què són els següents: 
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“Determina l’article 3 del R.D. 287/02 i 3 del Decret 170/02 que per l’obtenció o 
renovació de la llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos, es requereix 
el compliment per l’interessat dels següents requisits: 
 
-Ser major d’edat. 
-No haver estat condemnat pels delictes que anomena i no estar privat per resolució 
judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.  
-No haver estat sancionat per infraccions greus o molts greus amb alguna de les 
sancions accessòries previstes a la Llei 50/99 i articles 10 i ss. de la Llei del Parlament 
de Catalunya 10/1999, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos.  
-Disposar de la capacitat física i aptitud psicològica adients per la tinença d’animals 
potencialment perillosos. 
-Acreditar haver constituït una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb una cobertura no inferior a 150.253 euros.” 
 
Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència ha de ser comunicada pel 
seu titular en el termini de 15 dies, comptadors de de la data en que es produeixi a 
l’Ajuntament. 
 
3r.- Indicar al propietari del gos que de conformitat amb el previst en els arts. 8 del RD 
287/02 i 5 del Decret 170/02 sobre mesures en matèria de gossos potencialment 
perillosos la presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics 
exigirà que la persona que els condueixi i controli porti la llicència a què es refereix 
aquest acord, així com certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al Registre 
municipal d’animals potencialment perillosos. 
 
Els animals potencialment perillós d’espècie canina, en llocs públics, hauran de portar 
necessàriament morrió apropiat per la tipologia de cada animal. Tanmateix hauran de 
ser conduits i controlats amb corretja no extensible de menys de 2 metres, sense que 
pugui portar més d’un d’aquests gossos cada persona. 
 
Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa, parcel·la, etc., 
hauran d’estar lligats, tret que disposin d’habitacle amb la superfície, alçada i 
tancament adient, per protegir les persones o animals que hi entrin. 
 
La pèrdua o sostracció d’aquests animals s’haurà de comunicar al Registre municipal. 
 
4t.- Aprovar la liquidació de la taxa aplicada en virtut d’allò previst en l’O. F. Número 8 
art. D) a). per un import de 9,35 euros. 
 
5è.- El titular ha d’aportar anualment a l’Ajuntament la renovació da la pòlissa 
d’assegurança de l’animal. 
 
6è.- Notificar aquest acord a l’interessat i als serveis adients als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
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13è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DEL PLA DE  SEGURETAT I 
D’EMERGÈNCIA DEL CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI EN MOTI U DE LA FESTA 
MAJOR DEL MUNICIPI 2016. 
 
Es deixa la proposta damunt la taula. 
 
14è.- PROPOSTA DE BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ PER CANVI  DE TITULARITAT 
D’UN TAXA D’ESCOMBRARIES. (REG. ENT 737/16). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la Diputació de 
Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea, en la qual es proposa donar de baixa uns rebuts 
en concepte de pagament de la taxa de recollida d’escombraries per canvi de subjecte 
passiu. 
 
Atès que els referits rebuts són corresponents als anys 2014 i 2015 i que porten com a 
números de clau de cobrament 43 184 100 2014 01 0000586 i 43 184 100 2015 01 
0000586 corresponents a l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya 52, a nom del Sr. J. 
LL. C. 
 
Atès el previst a l’art. 3 i 8 de l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  ACORD, 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la 
Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
SEGON.- Donar de baixa els rebuts corresponents als anys 2014 i 2015 i que porten 
com a números de clau de cobrament 43 184 100 2014 01 0000586 i 43 184 100 2015 
01 0000586 corresponents a l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya 52, a nom del Sr. 
J. LL. C.. 
 
TERCER.- Expedir nova liquidació dels anys 2014 i 2015 corresponents a l’habitatge 
situat a l’Avinguda Catalunya 52, a nom de la Sra. I. LL. B. amb DOI núm. 
XXXXXXXXY amb domicili fiscal al carrer Barcelona 92 5è 2a d’Amposta. 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats, al servei municipal encarregat de la 
gestió del padró municipal de la taxa d’escombraries i a l’oficina liquidadora per al seu 
coneixement i efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
15è.- PROPOSTA DE BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ PER CANVI  DE TITULARITAT 
D’UN TAXA D’ESCOMBRARIES. (REG. ENT 738/16). 
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Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Vista la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la Diputació de 
Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea, en la qual es proposa donar de baixa uns rebuts 
en concepte de pagament de la taxa de recollida d’escombraries per canvi de subjecte 
passiu. 
 
Atès que els referits rebuts són corresponents als anys 2013, 2014 i 2015 i que porten 
com a números de clau de cobrament 43 184 100 2013 01 0000585, 43 184 100 2014 
01 0000585 i 43 184 100 2015 01 0000585 corresponents a l’habitatge situat a 
l’Avinguda Catalunya 37, a nom del Sr. J. LL. C.. 
 
Atès el previst a l’art. 3 i 8 de l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant el 
Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent  ACORD, 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta presentada per BASE- Gestió d’Ingressos de la 
Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
SEGON.- Donar de baixa els rebuts corresponents als anys 2013, 2014 i 2015 i que 
porten com a números de clau de cobrament 43 184 100 2013 01 0000585, 43 184 
100 2014 01 0000585 i 43 184 100 2015 01 0000585 corresponents a l’habitatge situat 
a l’Avinguda Catalunya 37, a nom del Sr. J. LL. C.. 
 
TERCER.- Expedir nova liquidació dels anys 2013, 2014 i 2015 corresponents a 
l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya 37, a nom de la Sra. MC. LL. B. amb DOI 
núm. XXXXXXXXW amb domicili fiscal al carrer Alomà 17 de L’Aldea. 
 
QUART.- Notificar el present acord als interessats, al servei municipal encarregat de la 
gestió del padró municipal de la taxa d’escombraries i a l’oficina liquidadora per al seu 
coneixement i efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
16è.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE LA UE ALDEANA PER  A L’ANY 2016. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En el BOP de Tarragona de data 18 de febrer de 2016 es van publicar les bases per a 
l’atorgament de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi 
de l’Aldea. 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 11 de març de 2016 va aprovar la 
convocatòria per atorgar subvencions a les entitats sense ànim de lucre de l’Aldea. 
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Per escrit  presentat a l’Ajuntament amb registre d’entrada 783/2016 La Unió Esportiva 
Aldeana ha sol·licitat la concessió d’una subvenció per import de 14.000 € com ajuda 
municipal per al desplegament de la seva activitat durant l’any 2016. 
 
Atès el previst en les referides bases (punt 9) i vist l’informe de secretaria-intervenció 
de data 14 d’abril de 2016. 
 
Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 25/2016 de data 12 de febrer de 2016. 
 
Atès que l’entitat peticionària ha sol·licitat acollir-se al previst al punt 4 de l’art. 14 de 
les bases esmentades, el qual estableix que amb caràcter especial i prèvia petició 
motivada de les entitats interessades es poden efectuar pagaments anticipats amb 
caràcter previ a la justificació com a finançament necessari per realitzar les actuacions 
inherents a la subvenció. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut del 
previst en el 10.3 de les bases esmentades anteriorment, es proposa l’adopció de 
l’acord següent: 
 
1 – Concedir a la Unió Esportiva Aldeana una subvenció municipal per import de 
14.000 €, en el ben entès que l’Ajuntament per Decret d’Alcaldia núm. 25/2016 va 
avançar el pagament de 6.000 € corresponents a l’import de la subvenció que ara es 
concedeix, els quals hauran de destinar-se a finançar les activitats que han estat 
presentades per l’entitat beneficiària en registre d’entrada 783/16. 
 
2 – Aprovar la disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
341/48005 del pressupost 2016. 
 
3 – L’entitat perceptora haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de l’Aldea 
en tota la documentació impresa de les activitats que se subvencionen, mitjançant la 
inscripció “Amb el suport de l’Ajuntament de l’Aldea”. 
 
4 – L’entitat beneficiària ha de justificar l’aplicació dels fonts rebuts de conformitat amb 
el previst a l’art. 14 de les Bases per a l’atorgament de subvencions a entitats, 
associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea (BOP Tarragona) i disposa 
fins 31 de gener de 2017 per justificar l’impost concedit. 
 
5 – Aprovar la concessió d’una bestreta per import de 6.000 €, en virtut de l’art. 14.4 de 
les bases, la qual s’afegeix a la concedida pel Decret de l’Alcaldia 25/2016 de data 12 
de febrer i que fou de 6.000 €. 
 
6 – En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incompletes, es comunicarà a l’entitat interessada la necessitat d’esmenar les 
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar 
des de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a 
la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la consegüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que la presenti 
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en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà 
que sigui  notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la 
subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat 
el seu pagament. 
 
Donat el cas que el beneficiari n o pogués arribar a justificar degudament el doble de 
l’import de la subvenció atorgada, el servei responsable tramitarà d’ofici la reducció de 
l’import de la subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entre l’import que cal 
justificar i l’import que s’ha justificat, amb la conseqüent obligació de reintegrament en 
cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
L’Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment, i amb els procediments que 
cregui pertinents, l’adequada aplicació de les subvencions concedides a les finalitats 
per a les quals s’hagin atorgat. 
 
7 – Notificar aquest acord a la Unió Esportiva Aldeana.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
17è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A  L’APROVACIÓ DE L ES BASES I 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL  D’UN 
TÈCNIC AUXILIAR D’URBANISME.  
 

Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que en el serveis tècnics municipals hi ha un seguit de funcions que han de ser 
ateses i que amb els recursos humans disponibles, la realització d’aquestes tasques 
no poden ser ateses de forma satisfactòria. 
 
Atès que l’article 15, núm. 1, b) de l’Estatut dels Treballadors, Text refós aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2015, de 30 de juny de 2016 preveu com a modalitat de 
contracte temporal el contracte de treball per circumstàncies eventuals de la producció 
 
Vista la memòria de la Regidoria d’Urbanisme referent a la necessitat de portar a 
terme dita contractació, de data 11 d’abril de 2016. 
 
Vist els arts. 11 i 55  l’Estatut Bàsic del Empleado Público, aprovat per RDL 5/2015,de 
30 d’octubre. 
 
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. 47/2016 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa al Junta de Govern Local que prengui els següents acords, 
 
PRIMER. - Aprovar les bases per a seleccionar mitjançant  sistema de concurs un 
auxiliar tècnic d’urbanisme, per ser contractat en règim laboral i temporal en la 
modalitat de contracte per circumstàncies eventuals de la producció, en  els termes 
que consten a l’expedient. 
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SEGON. - Convocar el concurs lliure  per a proveir aquest lloc de treball. 
 
TERCER. – Publicar íntegrament les bases i l’anunci de la convocatòria  a la pàgina 
web i al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 14:45 hores d el dia 15 d’abril de 2016, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 18 p àgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
  
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  


