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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 17/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 28 D’ABRIL 
DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  28 d’abril de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 28 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 
1r Tinent d’Alcalde 
Sr. Simón Falcó i Moreso, en substitució de l’Alcalde en base al decret de l’Alcaldia 
núm. 111/16. 
  
Vocals 
Sr. Albert Curto i Zapater 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1r.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIO RS, DATA DE LA 
SESSIÓ DEL DIA 15 D’ABRIL DE 2016 I 20 D’ABRIL DE 2 016. 
 
El Sr. President pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació als esborranys de les actes de les sessions ordinàries dels 
dies 15 d’abril de 2016 i 20 d’abril de 2016 que els hi van ser degudament lliurat. Al no 
fer-se cap observació, queda aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNI CIPAL 2015.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1. En data 12/04/2016 l’Alcalde va sol·licitar informe a la Secretaria - Intervenció de 
la corporació en relació a la tramitació de l’expedient de liquidació del pressupost 
municipal 2015. 
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1.2. En data 13/04/2016 la Secretaria-intervenció va emetre informe sobre la tramitació 
de la liquidació del pressupost del 2015. 
 
1.3. En data 13/04/2016 la Interventora va emetre informe sobre el compliment dels 
resultats obtinguts a la liquidació. 
 
1.4. En data 13/04/2016  la Interventora va emetre informe sobre el càlcul dels 
objectius del compliment del principi d’estabilitat pressupostària, de la regla de la 
despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015. 
 
1.5. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 a 31 de desembre del 
mateix exercici, s’obté el següent resultat: 
 

1.5.1. Pressupost de despeses:   
 

1 . E xe rcici  e n  cu rs :
P res su pos t in icia l d e de sp es es : 3.5 66.52 9,93
M o dif ica cio ns  de de sp es es : 4 07.31 2,63
P res su pos t def init iu de  d es pe se s : 3.9 73.84 2,56
D es pe se s  c om prom e se s : 3.6 05.04 5,19
O bliga cio ns  rec on egu de s: 3.5 84.18 3,33
P ag am ents  r ea litz ats: 3.3 44.62 1,65
O bliga cio ns  p end en ts  de p aga m en t: 2 39.56 1,68

2 .  Ex erc ic is  tan cats :
O bliga cio ns  rec on egu de s pe nde nts  d e pa gam ent a l’inic i de  l’e xe rc ic i: 6 95.06 2,85
B aix es , anu l· lac ion s, ca nc el· lac ions : 2 09.29 5,44
P ag am ents  r ea litz ats: 4 56.33 6,53
O bliga cio ns  rec on egu de s pe nde nts  d e pa gam ent al f in al de  l’ex e rc ici: 29.43 0,88

C RE D ITO R S   P E ND E NT S  D E  P AG AM E N T:      2 68.99 2,56

1.5.2. Pressupost d’ingressos: 
 
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 3.764.815,94
Modificacions d’ingressos: 407.312,63
Pressupost definitiu d’ingressos: 4.172.128,57
Drets reconeguts: 3.916.176,84
Drets anul·lats: 25.240,33
Devolució d’ingressos: 0,00
Recaptació neta: 3.146.980,88
Drets pendents de cobrament: 743.955,63

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 2.300.409,89
Baixes: 188.940,38
Recaptació: 642.138,44
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 1.469.331,07

DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 2.213.286,70
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1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
AJUNTAMENT DE  L'ALDEA             

Exercici Comptable: 2015

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2015

a. Operacions corrents 3.715.296,45 3.047.236,93 668.059,52

b. Altres operacions no financeres 175.640,06 536.946,40 -361.306,34

1. Total operacions no financeres (a+b) 3.890.936,51 3.584.183,33 306.753,18

2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00

3. Passius financers 0,00 0,00 - 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 3.890.936,51 3.584.183,33 306.753,18
AJUSTOS:

0,00

0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 306.753,18

RESULTAT
 DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
grals. 

AJUSTOS

 
1.5.4. Romanent de tresoreria: 
 

AJUNTAMENT DE L'ALDEA                   

Exercici Comptable: 2015

1. (+) Fons l íquids 301.204,72
2. (+) Drets pendents de cobrament 2.258.401,14

(+) del Pressupost corrent 743.955,63

(+) de Pressupostos tancats 1.469.331,07

(+) d'operacions no pressupostàries 45.114,44

3. (-) Obligacions pendents de pagament 308.371,23
(+) del Pressupost corrent 239.561,68

(+) de Pressupostos tancats 29.430,88
(+) d'operacions no pressupostàries 39.378,67

3. (+) Partides pendents d'apl icació 81.836,34
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 34.137,83
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 115.974,17

I.  Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 2.333.070,97

II . Saldos de dubtós cobrament 782.191,11

II I. Excés de finançament afectat 0,00

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.550.879,86
V. Saldo d'obligacions pendents d'aplicar al Pressupost al f inal periode 0,00
VI. Saldo de creditors pendents d'aplicar al Pressupost al final periode

VII. Romanent de tresoreria per a despesa general a justat 1.550.879,86

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015
IMPORTS ANY 2015
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Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 80.724,95 € i 
els creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 41,91 € . Per la qual 
cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 
1.4770.113,00 €. 
  
1.5.5. Romanent de crèdit: 
 
No existeixen romanents de crèdit que s’hagin d’incorporar obligatòriament d’acord 
amb el 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. 
 
No s’han incorporat romanents de crèdit de forma voluntària d’acord amb el que 
disposa l’art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finança ment 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 capacitat de finançament per import de 263.781,09 € 
d'acord amb el següent detall: 
 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat Import
Ingressos no financers 3.890.936,51
Despeses no financeres 3.584.183,33
Superavit no financer 306.753,18
Ajustos d'ingressos
Recaptació -65.195,87
PTE 17.447,59
Interessos 0,00
Ajustos de despeses
Compte 413 -4.776,19
Adquis. pagam. aplaçat 0,00
Interessos 0,00
Lísing 0,00
Execució d'avals 0,00
Aportacions de capital 0,00
Ingressos ajustats 3.843.188,23
Despeses ajustades 3.579.407,14
Capacitat de finançament 263.781,09  
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1.7. 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 2014 amb 
aquell que es desprèn de la liquidació de 2015. 
 
La despesa computable de l’exercici 2015 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 despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, 
si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la 
determinació de la Regla de la Despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de 
la IGAE. 
 
Aquest resultat el compararem amb l’obtingut en la liquidació del 2014 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2014 al 2015 és del 1.3% 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 2015 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 43.097,02 €. 
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Concepte Liquidació exercici 
2014

Liquidació exercici 
2015

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 3.274.498,14 3.582.651,30
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons 
el SEC) 22.683,87 -4.776,19

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 0,00

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
0,00 0,00

+/-Execució d'avals. 0,00 0,00

+Aportacions de capital. 0,00 0,00

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 0,00

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar 
a pressupost. 22.683,87 -4.776,19

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de 
les Associacions público privades. 0,00 0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 0,00

+/-Arrendament financer. 0,00 0,00

+Préstecs 0,00 0,00

-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 
2012

0,00 0,00

-Inversions realitzades per la Corporació local per 
compte d'altres Administracions Públiques 0,00 0,00

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 3.297.182,01 3.577.875,11

-Pagaments per transferències (i altres operacions 
internes) a altres ens que integren la Corporació Local 0,00 0,00

- Despesa finançada amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea o d'altres 
Administracions públiques

-497.331,26 -524.820,11

Unió Europea 0,00 0,00

Estat 0,00 0,00

Comunitat Autònoma -272.816,27 -231.295,30

Diputacions -224.514,99 -293.524,81

Altres Administracions Públiques 0,00 0,00

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 0,00 0,00

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 0,00 -259.903,21

Total despesa computable a l'exercici 2.799.850,75 2.793.151,79

Taxa de referència de creix. del PIB 1,300
Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència  2.836.248,81

+ canvis normatius que suposen increments 
permanents de la recaptació (3)

0,00

- canvis normatius que suposen decrements 
permanents de la recaptació (3)

0,00

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) 2.836.248,81

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) 2.793.151,79

Marge de compliment 43.097,02
% Variació de la despesa computable (5-1/1) 0,2400%

- Grau d'execució 0,00 0,00
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1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
1.8.1. 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 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 

Import
1(+) 3.715.296,45
2(-) 0,00
3(-) 0,00
4(-) 0,00
5 3.715.296,45
6 0,00
7 0,00
8 0,00%

Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Nivell de deute viu
Ingressos liquidats consolidats: Cap. 1 a 5
CCEE
QQUU
ALTRES
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2 -3-4)

 
1.8.1. Període mig de pagament 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 14,66 dies.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats, i 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 
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• Els romanents de crèdit 
 
• El romanent de tresoreria 
 
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. 
 
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. 
 
5. 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. 
 
6. 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.  

 
7. 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. 

 
Atès a l’exposat i en virtut de les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de 
Govern Local, en base al Decret 47/2015 de data 2 de juliol es proposa l’adopció de 
l’acord següent:  
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes 
consolidats figura a la part. 
 
Segon.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que 
es celebri. 
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Tercer.-Trametre la liquidació al departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministeri d’Administracions Públiques.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA PRIMERA FASE DE  LA VALORACIÓ 
DE LES OFERTES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT NEGOCI AT SENSE 
PUBLICITAT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SER VEIS 
D’ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA COMPTABLE, ECONOMICA I FINANCERA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Tot seguit la Junta de Govern Local es disposa a l’obertura dels sobres que s’han 
presentat en el procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del contracte 
d’assessorament i assistència comptable, econòmica i financera. 
 
Aquest expedient de contractació va ser aprovat per acord de Junta de Govern Local 
de data 11 de març de 2016. 
 
Es van convidar les tres empreses següents: Vidiella & Rosa Auditors SRC, 
Immaculada Rius Andrés i RSM - SPAIN. 
 
D’aquestes han presentat oferta: Vidiella & Rosa Auditors SRC, Immaculada Rius 
Andrés i RSM - SPAIN. 
 
Atès el contingut de les propostes pressupostades, i tenint en compte el previst al punt 
10 del plec de clàusules administratives particulars, resulta classificada en primera 
posició l’empresa Vidiella & Rosa Auditors SRC, en segona posició Immaculada Rius 
Andrés i en tercera posició l’empresa RSM – Spain, la primera amb una puntuació de 
30 punts, la segona amb una puntuació de 28,78 i la tercera amb una puntuació de 
28,01. 
 
Atès el previst en el punt 10 del plec esmentat anteriorment, la Junta de Govern Local 
en ús de les facultats delegades pel Decret de l’Alcaldia 47/2016 de data 2 de juliol. 
 
ACORDA: 
 
1r.- Comunicar a cadascuna de les empreses que han presentat oferta en el 
procediment de contractació de serveis d’assessorament i assistència comptable, 
econòmica i financera, la posició en la que ha quedat classificada, atorgant-los un 
termini de 5 dies naturals per millorar la proposta presentada en primer lloc. 
 
2n.- Habilitar a la Secretària Interventora per efectuar la comunicació anterior, segons 
el previst en el PCAP d’aquest expedient de contractació.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE TERRENYS AFECTATS A  VIABILITAT 
PÚBLICA, PROMOGUT PER A LA SRA. A. A. A. (EXP. 50/1 6). 
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Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
“ANTECEDENTS 
 
La Sra. A. A. A. ha presentat un escrit en el que manifesta la intenció de fer la cessió, 
gratuïta i lliure de càrregues, a favor de l’Ajuntament, d’una porció de la finca de la 
seva propietat situada al Carrer Prat de la Riba, sense número. 
 
Els terrenys que se cedeixen tenen les característiques següents: 
Superfície de cessió: 281,54 m2 
1. Les característiques de la porció de terreny que se cedeix: 
Porció de terreny rectangular destinada a vial amb façana a Avinguda. Catalunya 191 
,C/ Prat de la Riba s/nº i C/ Major. 
2. La situació jurídica de la porció de terreny que se cedeix: 
Sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d’ actuació urbanística d´acord amb el 
planejament vigent i destinat a vial (Sistema viari). 
3. El que estableix el planejament vigent en aquest respecte ve regulat per l’ art. 23.2 
de les NSCP aprovades definitivament el 15.01.1997. 
Els serveis tècnics municipals i la secretària interventora han emès sengles informes, 
sobre la sol·licitud presentada, que consten a l’expedient, informe tècnic de data 13 
d’abril i informe de secretaria de data 25 d’abril de 2016.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 44.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme, estableix que els propietaris o propietàries de sòl urbà no 
consolidat no inclòs en àmbits d’actuació urbanística estan obligats a cedir 
gratuïtament a l’ajuntament, de manera prèvia a l’edificació, únicament els terrenys 
destinats a carrers o qualsevol altre tipus de via de sistema de comunicació o a llurs 
ampliacions que siguin necessaris perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar. 
 
En el mateix sentit, l’article 40.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme, estableix, entre les obligacions dels propietaris o 
propietàries de sòl urbà no consolidat no inclòs en un polígon d’actuació urbanística, la 
de cedir gratuïtament a l’ajuntament, de manera prèvia a l’edificació, la part dels 
terrenys destinada a carrers o qualsevol altre tipus de via el sistema urbanístic de 
comunicacions, o a llurs ampliacions, sempre que aquesta cessió sigui necessària per 
a que la resta del sòl adquireixi la condició de solar i es pugui construir d’acord amb les 
determinacions del planejament urbanístic general. 
 
L’article 206.4.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 29.2 del Reglament 
de patrimoni estableixen que els ens locals poden adquirir béns i drets per cessió 
obligatòria, entre d’altres.  
 
L’article 31 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, estableix que per adquirir béns a títol lucratiu cal l’acceptació 
expressa del president de l’ens local, si l’acceptació és incondicional. Si bé en el cas 
de l’Ajuntament de l’Aldea aquesta atribució ha estat delegada a la Junta de Govern 
Local en base al Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
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Acceptada la cessió per l’ajuntament, el bé cedit al seu favor ha d’inscriure’s a 
l’inventari municipal de béns. 
 
L’Ajuntament pot ocupar els terrenys mitjançant acta, perquè es tracta d'un bé de 
domini i ús públic de caràcter general, definit per l'article 4 del Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.  
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Acceptar la cessió gratuïta, feta per la Sra. A. A. A., de la porció de la finca 
registral núm. 959, descrita en el Tom 3557, Llibre 9, foli 37, inscripció segona, 
formalitzada en escriptura pública atorgada en data 15 d’octubre de 2015, autoritzada 
pel notari de la ciutat d’Amposta Sr. Miquel Roca i Barrufet, i amb una superfície de 
281 metres i 54 centímetres, i que consta afecta a vialitat. D’aquest certificat es 
desprèn literalment: 
 
“URBANA: Solar para edificar, sito en l’Aldea, es el identificado en el plano que 
seguidamente se hará mención, como manzana 1, y està comprendido entre la 
Avenida Catalunya, Barranc de Gas y la calle Mayor; tiene una superfície de solar a 
efectos edificables de 273 metros y 49 decímetros cuadrados, y una cesión para 
calle de 281 metros y 54 decímetros cuadrados. Y linda : al frente con calle Avenida 
Catalunya número 191; derecha entrando, M. A. C.; izquierda, parte con la entidad 
Gossos S.L, y en parte con comunidad de propietarios y fondo, calle Major, 
REFERENCIA CADASTRAL 8833501BF9183S0001YP.Sin que conste la finca 
coordinada gráficamente con el cadastro.” 
 
SEGON.- La porció de terreny que es cedeix per a vialitat és la que consta grafiada en 
el plànol aportat per la interessada a l’Ajuntament de l’Aldea en data 31 de març de 
2016, registre d’entrada núm. 651/16, així com en el plànol adjuntat a  l’escriptura 
pública núm. 1636, d’extinció de condomini i divisió  autoritzada pel notari d’Amposta 
Sr. Enrique Tejedo Aznar de la ciutat d’Amposta. 
 
TERCER.- Procedir a l’efectiva ocupació dels terrenys, mitjançant acta, i afectar el 
terreny cedit a l’ús públic de caràcter general, d’acord amb el que preveu el 
planejament vigent, i inscriure’l a l’inventari municipal com a bé de domini públic d’ús 
públic. 
 
QUART.- Notificar aquesta Resolució a la persona sol·licitant.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR REFERENT A INS TAL·LACIONS 
AL PARC INFANTIL DE LA PLAÇA DELS ESTUDIANTS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Atès que per part de l’empresa Projectes, Instal·lacions i Parcs Urbans SL, es va 
presentar en data 13 d’abril de 2016, reg. d’entrada núm. 754 un pressupost referent a 
la pavimentació amb cautxú i reparació del parc infantil de la Plaça dels Estudiants. 
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Atès que dit pressupost ha estat informat favorablement pel tècnic municipal en data 
27 d’abril de 2015. 
 
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. 6, 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 Projectes, Instal·lacions i Parcs Urbans SL,  amb NIF 
B55532782 la contractació menor d’obres consistent en la pavimentació amb cautxú i 
reparació del parc infantil de la Plaça dels Estudiants, segons el pressupost presentat 
en data 13 d’abril de 2016, reg. d’entrada núm. 754, el qual ascendeix a 3.731,61 €, al 
qual s’ha d’afegir el 21% IVA, resultant un import total de 4.515,32 € 
 
2.- Autoritzar  i disposar aquesta despesa en càrrec a la partida 337/62100 del 
pressupost municipal  
 
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE NETEJA VIÀR IA PEL MES DE 
MAIG. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Atès que un dels serveis mínims i obligatoris que ha d’atendre l’Ajuntament és la 
neteja viaria, segons resulta de l’art. 26.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de règim local. 
 
Atès que amb el personal propi de l’Ajuntament de l’Aldea adscrit al servei municipal 
de la brigada d’obres i serveis no és pot atendre satisfactòriament la prestació d’aquest 
servei. 
 
Atès que existeix la possibilitat de contractar externament la prestació d’aquest servei 
a una empresa especialitzada en dit servei. 
 
Considerant la memòria de la Regidoria de Serveis de data 26 d’abril de 2016 referent 
a la contractació esmentada. 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció emes al respecte en data 26 de d’abril de 2016. 
 
Atès que per part de la Regidoria de Serveis Municipals s’ha sol·licitat un pressupost a 
l’empresa URBASER S.A per a la prestació de dit servei durant el mes de maig de 
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2016, el qual ascendeix  a l’import de  8.985,71 euros ( (reg. d’entrada núm. 593 de 
data 21 de març de 2016), contemplant-se la realització dels treballs de forma manual. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 929/22722 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. 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. 
(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: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor de serveis consistent en la neteja 
viaria de les zones del municipi, que consten grafiades en el plànol incorporat en el 
present expedient de contractació, durant el mes de maig de 2016, a favor de 
l’empresa URBASER S.A. 
 
SEGON.- Imputar la despesa derivada d’aquests treballs a la partida del pressupost 
municipal 929/22722, el qual ascendeix a 8.168,83 €, al qual s’ha d’afegir el 21% d’IVA 
que és de 816,88 €, resultant un import total de 8.985,71 €. 
 
TERCER.- 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 DEL CONTRACTE MENOR D’INSTAL·LACIO NS 
ELÈCTRIQUES A LA CARPA-ESPLAI DE LA LLAR D’INFANTS.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Atès el pressupost presentat en data 7 d’abril de 2016, reg. d’entrada 720 per part de 
l’empresa AQUALLAR I SALVADOR SL  per a la instal·lació elèctrica a la carpa de 
l’esplai (costa Llar Infants de L’Aldea), el qual ascendeix a un import de 3.895,38 €, 
IVA exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 338/62503 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 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). 
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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 la instal·lació elèctrica a la 
carpa de l’esplai (costa Llar Infants de L’Aldea), per un import 3.895,38 €, IVA exclòs, 
més 818,03 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa AQUALLAR I 
SALVADOR S.L, segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. 
d’entrada núm. 720/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 4.713,41 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 338/62503. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:15 hores d el dia 28 d’abril de 2016, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 14 p àgines. 
 
Vist i Plau 
El 1r Tinent d’Alcalde              La Secretària I nterventora 
 
  
 
 
 
Simon Falcó i Moreso     M. Rosa Pons Ferré  
 
 
 
 
 


