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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 25/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 30 DE JUNY 
DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  30 de juny de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 14:00 hores, del dia 30 de juny 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. Simón Falcó i Moreso 
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE D ATA 23 DE JUNY 
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 23 de 
juny 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  CONCESSIÓ DE SUBVENCIO NS A DIVERSES 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Proposta de l’Alcaldia 
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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. 
 
En data 11 de març de 2016 la Junta de Govern Local va adoptar un acord pel qual va 
aprovar la convocatòria de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre. 
L’anunci de la convocatòria es va publicar en el BOP de Tarragona número 79 de data 
26 d’abril de 2016. 
 
En data 27 de juny de 2016 s’ha emès un informe de la secretària-interventora on 
s’especifica aquelles entitats que en dita data poden ser beneficiàries d’una subvenció 
per al 2016. 
 
La Comissió d’Avaluació  reunida en sessió de data 27 de juny de 2016 proposa la 
concessió  dels següents ajuts: 
 

- REGIDORIA DE CULTURA 
 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRADA ENTITAT ACTIVITAT IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

CONCEDIT 

10/05/2016 978/16 

ASSOCIACIÓ 
MUSICAL 
VERGE 
DELS PRATS 

Activitats escola 
Associació 
musical Verge 
dels Prats 

4.000,00 € 4.000,00 € 

 
- REGIDORIA DE FESTES 

 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRADA ENTITAT ACTIVITAT IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

CONCEDIT 

10/05/2016 978/16 

ASSOCIACIÓ 
MUSICAL 
VERGE 
DELS PRATS 

Activitat Festes 
Majors l’Aldea 
2016. 

800,00 € 800,00 € 

30/05/2016 1183/16 

ASSOCIACIÓ 
VEÏNS 
VERGE DE 
L'ALDEA 

Festes del barri 
de l’Estació. 
Diversos actes 
festius. 

       300,00 €  300,00 € 

 
Atès el marc legal pel qual es regeixen  les subvencions públiques que es concreta en 
la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i, el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol (RLGS), així 
com els arts.118 a 129 del Reglament d’Obres i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny ( ROAS). 
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Considerant les entitats que en relació a la subvenció municipal de l’any 2015 han 
justificat la mateixa segons el previst a les bases del 2015. 
 
Atès que existeix crèdit suficient disponible a les aplicacions pressupostàries següents 
per ajuts a entitats i associacions municipals: 
 
-Regidoria de Festes: 338/48012 
-Regidoria de Benestar: 231/48029 
-Regidoria d’Esports: 341/48005 
-Regidoria de Cultura: 334/48030 
-Regidoria d’Ensenyament: 326/48026 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,  
en virtut de l’article 10 de l’Ordenança reguladora de les Bases per a l’atorgament de 
subvencions a entitats, associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el previst en l’article 240 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, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 
 
1.- Concedir a les entitats que tot seguit es detallen, una subvenció municipal per 
portar a terme la programació d’activitats corresponent a l’any 2016, al següent detall: 
 

- REGIDORIA DE CULTURA 
 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRADA ENTITAT ACTIVITAT IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

CONCEDIT 

10/05/2016 978/16 

ASSOCIACIÓ 
MUSICAL 
VERGE 
DELS PRATS 

Activitats escola 
Associació 
musical Verge 
dels Prats 

4.000,00 € 4.000,00 € 

 
- REGIDORIA DE FESTES 

 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRADA ENTITAT ACTIVITAT IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

CONCEDIT 

10/05/2016 978/16 

ASSOCIACIÓ 
MUSICAL 
VERGE 
DELS PRATS 

Activitat Festes 
Majors l’Aldea 
2016. 

800,00 € 800,00 € 

30/05/2016 1183/16 

ASSOCIACIÓ 
VEÏNS 
VERGE DE 
L'ALDEA 

Festes del barri 
de l’Estació. 
Diversos actes 
festius. 

       300,00 €  300,00 € 
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2.- Aprovar les disposicions de les despeses (D) amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents: 
 
-Regidoria de Festes: 338/48012 
-Regidoria de Benestar: 231/48029 
-Regidoria d’Esports: 341/48005 
-Regidoria de Cultura: 334/48030 
-Regidoria d’Ensenyament: 326/48026 
 
3.- L’Entitat perceptora haurà de fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament 
en tota la documentació impresa de l’activitat que se subvencioni, mitjançant la 
inscripció “Amb el suport de l’Ajuntament de l’Aldea”. 
 
4.- L'entitat beneficiària ha de justificar l’aplicació dels fons rebuts, d’acord amb el 
previst en l’art.14 de de l’Ordenança reguladora de les Bases per a l’atorgament de 
subvencions a entitats, associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea:  
 
“1. La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant la presentació de les factures 
justificatives corresponents a l’activitat subvencionada o concepte subvencionat, o a 
l’adquisició de material subvencionat, juntament amb una memòria detallada de 
l’activitat subvencionada o dels serveis o conceptes satisfets. La justificació es 
realitzarà utilitzant els models que a tal efecte posi l’Ajuntament a disposició de les 
entitats beneficiaries Les factures que justifiquin l’import subvencionat hauran de reunir 
els requisits següents: 
 
- Ser originals o fotocòpies compulsades. 
- Fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de la subvenció, o per 
l’adquisició de material o pagament del concepte subvencionable en el seu cas. 
- Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Han de tenir data de l’any que s’atorgui la subvenció. 
- Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i reglaments que regulen les 
característiques de les factures i el seu contingut (número, dades identificaves de 
l’expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l’operació, i contraprestació total, lloc i 
data d’emissió). 
 
2.- En tot cas els beneficiaris de la subvenció tenen la obligació de justificar el doble de 
l’import de la subvenció que els hagués estat atorgada, a excepció de les entitats que 
hagin rebut una subvenció en càrrec a la partida pressupostària de la Regidoria de 
Festes, per la realització de les activitats contemplades a l’art. 9.3 d’aquestes, les 
quals únicament hauran de justificar l’import de la subvenció concedida. 
 
3.- Per percebre el pagament de les subvencions atorgades és necessari que l’entitat 
beneficiaria hagi realitzat el fi públic per al qual es concedí el referit ajut i hagi justificat 
l’import de la subvenció concedida. La justificació de les subvencions concedides 
podrà realitzar-se fins el 31 de gener corresponent a l’anualitat posterior a aquella en 
què es va concedir la subvenció. 
 
4.- Amb caràcter especial i prèvia petició motivada de les entitats interessades es 
podran efectuar pagaments anticipats amb caràcter previ a la justificació com a 
finançament necessari per realitzar actuacions inherents a la subvenció. 
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5.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, 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 la despesa acreditada, 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 beneficiaria per tal que la presenti 
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 no pogués arribar a justificar degudament la totalitat 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. 
 
6.- L’Ajuntament té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals 
s’aplica la subvenció, en tot moment i pels procediments que consideri oportuns. 
Conseqüentment, el beneficiari facilitarà tot tipus de proves i d’informació a 
l’ajuntament quan li fossin sol·licitades. 
 
7.- Per percebre el pagament de les subvencions atorgades és necessari que l’entitat 
beneficiaria hagi realitzat el fi públic per al qual es va concedir el referit ajut i hagi 
justificat l’import de la subvenció concedida. La justificació de les subvencions 
concedies podrà realitzar-se fins el 31 de gener de 2017. Amb caràcter especial i 
prèvia motivació de les entitats interessades es podran efectuar pagaments anticipats 
amb caràcter previ a la justificació com a finançament necessari per realitzar 
actuacions inherents a la subvenció. 
 
8.- Notificar aquest acord als interessats.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA’PROVACIÓ DE LES  LIQUIDACIONS 
CORRESPONENTS A LA TAXA D’US PRIVATIU O APROFITAMEN T ESPECIAL 
DEL DOMINI PÚBLIC MUNICPAL PER PART DE LES EMPRESES  
SUBMNISTRADORES DE SERVEIS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Vistes les declaracions realitzades per les empreses subministradores de serveis que 
operen en el nostre municipi, en el període comprés entre l’anualitat del 2015 i primer 
trimestre del 2016. 
 
Atès el que disposa l’Ordenança  fiscal núm. 20, reguladora de la Taxa  per ocupació 
del subsòl , el sòl i la volada de la via pública, , la qual fou aprovada pel Ple de la 
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Corporació en data 1 de juny de 2005 i fou publicada íntegrament en el BOPT núm. 
193 de data 23 d’agost de 2005. 
 
Vista la relació núm. 01/2016 de liquidacions que s’adjunta a aquesta proposta, on 
consta l’import de la quota tributària a exigir a cadascuna de les empreses 
subministradores de serveis. 
 
Atès l’exposat i que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en 
base a les diligencies efectuades per l’Alcaldia, mitjançant el Decret núm. 47/2015 de 
data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció en l’acord següent:  
 
Primer.- Aprovar les liquidacions en concepte de Taxa per l’ús privatiu o aprofitament 
especial del domini públic municipal per part de les empreses subministradores de 
serveis, pel període corresponent entre l’anualitat del 2015 i primer trimestre del 2016, 
i per un import total de 32.476,19 €, segons la relació adjunta núm. 01/2016, que 
comença amb l’empresa AXPO IBERIA, SL i finalitza amb VODAFONE ONO, SA. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a BASE, als efectes d’iniciar la recaptació en voluntària 
d’aquest tribut d’acord amb la delegació que té conferida per part d’aquest ajuntament. 
Així mateix traslladar aquest acord als serveis intervenció municipal.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- OBERTURA DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES EN L’ EXPEDIENT DE 
CONTRCTACCIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE AD SCRIT AL 
SERVEI DE VIGILÀNCIA MUNICIPAL. 
 
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 
de subministrament d’un vehicle que ha d’adscriure al servei de vigilància municipal. 
 
Aquest expedient de contractació va ser aprovat per acord de Junta de Govern Local 
de data 26 de maig de 2016. 
 
Es van convidar les tres empreses següents: Davima Motors S.L, Bansacar 
Autorenting i  Caixabank Equipment Finance SAU.   
 
D’aquestes han presentat oferta: Davima Motors S.L i Bansacar Autorenting 
 
Atès el contingut de les propostes presentades, i tenint en compte el previst al punt IX 
del plec de clàusules administratives particulars, i d’acord amb les valoracions que es 
fan constar en doc. annex, resulta classificada en primera posició l’empresa Davima 
Motors S.L, amb una puntuació de 31,30 i en segona posició Bansacar Autorenting, 
amb una puntuació de 27,16. 
 
Atès el previst en el punt IX 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. 
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ACORDA: 
 
1r.- Comunicar a cadascuna de les empreses que han presentat oferta en el 
procediment de contractació per al subministrament d’un vehicle que ha d’adscriure’s 
al servei municipal de vigilància, 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. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE LES DUES F ESTES LOCALS 
PER A L’ANY 2017. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“En data 22 de juny passat va tenir entrada a l’Ajuntament un escrit del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies ( R.E 1367) en el qual demana a l’Ajuntament que 
procedeixi a proposar els dos dies de festes locals per a l’any 2017, de conformitat 
amb el previst a l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors. 
 
Atès el previst a l’art.46 de RD 2001/1983, de 28 de juliol, l’adopció d’aquest acord és 
competència del Ple municipal, no obstant en el cas de l’Ajuntament de l’Aldea 
l’adopció d’aquest acord es va delegar en favor de la Junta de Govern Local mitjançant 
acord de delegacions adoptat en sessió de data 17 de juliol de 2015. 
 
Atès l’exposat es proposa l’adopció de l’ACORD  següent: 
 
1.- Proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya els següents dies de l’any 2017 com a festes locals del municipi de l’Aldea: 
 

- 5 de juny 
- 21 d’abril 
 

2.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del 
Departament  de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.- Donar compte d’acord al Ple de la corporació en la propera sessió que celebri.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
MENOR PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI “CINE A LA FRESCA ”. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Atès el pressupost presentat en data 16 de juny de 2016, reg. d’entrada 1317 per part 
de l’empresa FATSINI S.L  per al muntatge i visualització de cinema a la fresca, previst 
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pels dies 23 de juliol, 5 d’agost i 26 d’agost de 2016, el qual ascendeix a un import de 
3.300 €, IVA exclòs. 
 
Atès que en la partida pressupostaria  334/22623 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: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en muntatge i visualització de 
cinema a la fresca, per un import 3.300  €, IVA exclòs, més 693 € corresponent al 21% 
d’IVA, a favor de l’empresa FATSINI S.L  S.L, segons la proposta econòmica 
presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm.1317/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 3.993 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 334/22623. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
7è.- SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRÉS INDEGUT PRES ENTAT PER A. C. P. 
(SERVEI ESPLAI). 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Vista la sol·licitud presentada per la Sra. A. C. P. amb número de RE 1325/2016, en la 
qual demana la devolució d’una part de la tarifa que ha satisfet per la participació dels 
seus dos fills, J. O. C. i X. O. C. en l’esplai i piscina d’estiu. 
 
Atès que la Sra. A. C. P. va pagar per error un total de 145 euros, en comptes de 
pagar 140 euros, pels serveis sol·licitats segons el detall següent: 
 

- J. O. C., s’acull al servei de piscina 1r. Torn:  35 €. 
- X. O. C., s’acull al pack de piscina i esplai del 1r. Torn de matí: 65 €, i també 

s’acull al servei d’esplai de matí del 3r. Torn: 40 €  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut del 
Decret de l’Alcaldia núm. 47 de data 2 de juliol de 2015. 
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1r.- Efectuar la devolució de la diferència de l’import pagat a la Sra. A. C. P. que és de 
5 €. 
 
2n.- Notificar l’acord a la interessada així com  i al servei d’intervenció, als efectes 
oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
8è.- DEVOLUCIÓ D’INGRÉS SOL·LICITAT PER SFIA HANFAO UI DEL PREU 
SATISFET PEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
Vista la sol·licitud presentada per S. H. amb  número de RE 1392/2016 de data 28 de 
juny, on demana la devolució de la tarifa satisfeta per l’ús del primer i segon torn de la 
piscina municipal del seu fill Y. E. H., atès que el mateix no podrà participar als dos 
torns als quals s’havia inscrit. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
previsions del Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1r.- Efectuar la devolució de 60 € corresponents a la tarifa dels dos  torns de la piscina 
municipal, abonada per la sra. S. H.. 
  
2n.- Notificar l’acord als peticionaris i al servei d’intervenció, als efectes oportuns. 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 15:20 hores d el dia 30 de juny de 2016, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 9 pà gines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
  
 
 
 
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  


