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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE L’ALDEA 
 

Número: 3/2016. 
Data: 16 de juny de 2016. 
Hora d’inici: 21:00 hores. 
Hora d’acabament: 21:55 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea. 

 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde: - En Daniel Andreu i Falcó.              -  ERC-AM 
Regidors: - Simón Falcó i Moreso   - ERC-AM 
  - Miriam Ferrando i Blesas   - ERC-AM 
  - Yolanda Tomàs i Ferré   - ERC-AM 
  - Albert Curto i Zapater   - ERC-AM  
  - Natividad Bernal i Bermudez  - ERC-AM  
  - Albert Borràs i Tafalla   - ERC-AM 
   - Montse Mola i Arques   - ERC-AM 
  - Elisabet Zapater i Alifonso  - CiU 
  - Jose Mª Pujol i Perella   - CiU 
  - Rafa Puente i Batlle   - CiU  
 
Secretària:  
  - Mª Rosa Pons i Ferré. 
 
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia setze de juny de dos 
mil setze, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors assenyalats a 
l’encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en Daniel Andreu i Falcó, a l’objecte 
de celebrar sessió pública ordinària. 
  
Obert l’acte pel Sr. President, i després de comprovar que hi ha el quòrum legalment exigit 
per a la vàlida constitució del Ple, es procedeix a estudiar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia i s’adoptaren els següents acords: 
 
1r.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIO RS 11 DE MARÇ I 1 DE 
JUNY DE 2016. 
 
El Sr. President pregunta als membres de la Corporació, si tenen que formular alguna 
observació o esmena als esborranys de les actes que si s’escau s’han d’aprovar i que són 
les relatives a les sessions ordinàries dels dies 11 de març de 2016 i 1 de juny de 2016, 
que se’ls hi van lliurar atenent el que disposa l’article 80 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/86, de 28 de 
novembre. 
 
No es presenten objeccions a la votació de les actes corresponents a les sessions 
ordinàries dels dies 11 de març de 2016 i 1 de juny de 2016. 
 
Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els  membres assistents. 
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2n.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DENOMINACIÓ DE VIES PÚB LIQUES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Atès que per part de la Regidoria de Participació Ciutadana durant l’any 2015 s’han portat 
a terme una sèrie de consultes amb els veïns dels carrers que s’identifiquen en els plànols 
municipals estadístics de l’any 1999 com a carrers H-18, H-22, H-28, V-5, V-6, V-10, V-
16,V-18,V-22, V-24, V-28, H-25 per consensuar amb els mateixos una denominació 
d’aquest carrers que tingui un sentit territorial, cultural, local, històric o social. 
 
Atès que la denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir 
l’inventari municipal referit a les vies públiques, segons es desprèn de l’art. 108 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 
 
Atès l’informe de secretaria emès en relació a aquest punt, de data 18 de maig de 2016. 
 
Considerant el previst a l’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de 
les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, i a la Resolució de 30 
de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció 
General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats 
Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la denominació dels carrers següents: 
 
Identificació Actual                                                  Denominació nova 
 
c/ H-18      c/ Caro 
c/ H-22      c/ Menuts 
c/ H-28      c/ Marina 
c/ V-5       c/ Matarranya 
c/ V-6       c/ Maestrat 
c/ V-10       c/ Gas 
c/ V-16       c/ Europa 
c/ V-18 (perllongació)     c/ Llibertat 
c/ V-22       c/ Democràcia 
c/ V-24       c/ Tendresa 
c/ V-28       c/ Ramon i Cajal 
c/ H-25      c/ dels Docs 
c/ V-17                                                                 c/ Pixadors 
 
Segon.-  Sotmetre aquest acord a un termini d’informació pública de vint dies mitjançant 
edicte en el BOP de Tarragona i al tauler d’edictes municipal, a l’efecte que qualsevol 
persona interessada pugui presentar les observacions o suggeriments que consideri 
convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest període de temps no s’ha formulat 
cap observació o suggeriment, aquest acord inicial restarà aprovat definitivament, sense 
necessitat de nova aprovació de forma expressa. 
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Tercer.-  Aprovat definitivament aquest acord s’haurà de notificar a les Administracions 
Públiques interessades, així com entitats i organismes que puguin resultar afectats (Institut 
Nacional d’Estadística, Correus, Registre de la Propietat, Direcció General del Cadastre, 
entre d’altres).” 
 
Intervencions. 
 
L’Alcalde explica que amb aquest punt es tracta d’assignar a determinats carrers del 
municipi un nom propi, els quals fins ara s’identifiquen segons el seu trajecte vertical o 
horitzontal i número. Afegeix que aquesta proposta és fruit d’un procés de participació 
ciutadana, on en particular s’ha consultat els veïns/es d’aquests carrers i diu que algun 
d’aquests noms proposats, com són “Pixadors”, “Menuts”, “Gas” o “Docs”, són 
denominacions que tenen un sentit molt particular i singular en el municipi. 
 
La Sra. Zapater manifesta que el seu grup no té res a dir al respecte, i que donat que 
aquesta proposta és fruit de la participació dels veïns/es, votaran a favor. 
 
Votació.- 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els  membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DEL PLA LOCAL  DE JOVENTUT DE 
L’ALDEA 2016-2019.  
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“L’Ajuntament de l’Aldea, a través de la Regidoria de Joventut i amb el suport del personal 
tècnic al servei de la corporació, ha impulsat l’elaboració del Pla Local de Joventut del 
municipi pel període 2016-2019, d’acord amb els criteris establerts al Pla Nacional de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya 2011-2020, i atenent que el darrer Pla Local de 
Joventut aprovat pel Ple de l’Ajuntament va esgotar la seva vigència el 2015. 
 
Aquest document municipal contempla les bases definitòries de la política local de joventut 
adreçada a la població jove del municipi i a desenvolupar en el període 2016-2019. 
 
D’Acord amb el previst en l’apartat 3.2 de l’Annex 2 de les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens 
locals de Catalunya elaborin en el marc del Pla Nacional de Joventut,  aprovades per 
l’Ordre del Departament de Benestar  Social i Família 204/2012, de 2 de juliol, publicada al 
DOGC núm.6164, de data 5 de juliol de 2012, per tal que l’ajuntament pugui optar al referit 
ajut econòmic és requisit que el mateix hagi elaborat i aprovat per Ple  un pla local de 
joventut abans de la finalització del termini de convocatòria d’aquestes subvencions. 
 
Des del Departament de Benestar  Social i Família s’ha comunicat a l’Ajuntament que en el 
proper mes de juliol es publicarà en el DOGC la convocatòria per a la concessió de 
subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de 
Catalunya elaborin en el marc del Pla Nacional de Joventut, i que per tal que l’ajuntament 
pugui optar al referit ajut econòmic és requisit que el mateix hagi elaborat i aprovat per Ple  
un pla local de joventut vigent abans de la finalització del termini de convocatòria 
d’aquestes subvencions. 
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Es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut de l’Aldea 2016-2019, en els termes que consta a 
l’expedient 
 
Segon.- Notificar aquest Acord als òrgans competents del Departament de Benestar Social 
i Família de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde informa que l’elaboració i aprovació d’aquest pla està impulsada per la Secretaria 
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, aquest document planifica les accions 
municipals en matèria de joventut en un període determinat, en àmbits diferents: lleure, 
cultura, habitatge... Afegeix que la disposició d’un Pla Local de Joventut vigent és requisit 
necessari per a que l’Ajuntament pugui optar a convocatòries de subvencions de la 
Generalitat en matèria de joventut. 
 
Per part de la Sra. Zapater s’exposa que a criteri del seu grup, aquest pla podria ser més 
ric pel que fa a accions encaminades a millorar l’ocupació de la joventut, i que com són 
conscients de la conveniència d’aprovar aquest pla en aquest moment per poder optar a 
convocatòries de subvencions, el seu grup s’abstindrà en la votació d’aquesta proposta. 
 
El Sr. Albert Curto Zapater, com a regidor de joventut, diu que en l’apartat de formació es 
preveu fer cursos per joves per millorar el seu índex d’ocupació com ara un curs d’anglès o 
un curs per aprendre a fer currículums. 
  
Votació 
 
APROVAT  per VUIT vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simon Falcó 
Moreso, Miriam Ferrando i Blesas, Yolanda Tomàs i Ferré, Albert Curto i Zapater, Natividad 
Bernal i Bermudez, Albert Borràs i Tafalla, Montserrat Mola i Arques ; i TRES abstencions 
dels/les Srs./es. Elisabet Zapater Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa Puente i Batlle. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DECLARACIÓ DE L’ARBREDA  DEL “CAMÍ DEL 
XOPERAL”, COM ARBREDA D’INTERÈS LOCAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“En data 4 de febrer de 2014 es va trametre a l’Ajuntament de l’Aldea un informe emès per 
la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, referent al valor de les arbredes en el 
conjunt patrimonial de l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea, el qual data de 28 de gener 
de 2014 ( reg. d’entrada núm. 209/14). 
 
Una de les propostes d’aquest informe és que l’arbreda en galeria situada a banda i banda 
del camí conegut localment amb el nom de “Camí del Xoperal” fora declarada arbreda 
d’interès local, de conformitat amb les previsions contingudes en el Decret 120/1989, de 17 
d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i d’interès local, amb 
la qual cosa passaria a tenir la consideració de protegida. 
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Aquesta proposta també es va reiterar en l’acord adoptat per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió de data 4 de juny de 2015, en relació a la 
tramitació de l’expedient de modificació puntual de les normes subsidiàries i de 
planejament per l’ampliació de l’àmbit de protecció de l’ermita de la Mare de Déu de 
l’Aldea, promogut i tramès per l’Ajuntament de l’Aldea, el qual es va notificar a l’Ajuntament 
en data 15 de juny de 2015. 
 
Atès l’anterior, i de conformitat amb el procediment previst a l’art. 3.3 Decret 120/1989, de 
17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i d’interès local, 
l’Ajuntament de l’Aldea, en data 3 de març de 2016, va trametre al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, un ofici en el qual se li demanava que 
presentes a l’Ajuntament una sol·licitud per a la declaració de l’arbreda esmentada com 
arbreda d’interès local, atenent que la titularitat de la via on està situada l’arbreda és de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que en data 7 de juny d’enguany des de la Direcció General de Forests del DARP 
s’ha fet arribar a l’Ajuntament un escrit a l’Ajuntament amb registre d’entrada 1252/2016, 
en el qual el DARP, com a titular del camí ramader classificat anomenat “Colada de 
l’Aldea”, que es correspon amb el camí anomenat localment “el Xoperal”, ha sol.licitat 
formalment a la corporació que declari l’arbreda en galeria a banda i banda del referit camí 
com “Arbreda d’Interès Local”. 
 
Atès que en data 10 de juny d’enguany s’ha emès un informe tècnic per part de l’enginyer 
tècnic agrícola, Sr. Jordi Valldeperez Gracia, amb la finalitat d’efectuar un recompte dels 
exemplars de dita arbreda, resultant les variacions següents: 
 

Nom local o 
comú  

Espècie  Exemplars 
2014  

Exemplars 2016  Variació  

Plataner  Platanus x hibrida  163  185  22  

Xop  Populus nigra  51  114  63  

Aube/Xop Blanc  Populus Alba  0  8  8  

Lledoner  Celtis australis  2  0  2  

TOTAL EXEMPLARS  216  307  91  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-  Declarar arbreda d’interès loca l l’arbreda en galeria a banda i banda del camí 
anomenat localment “camí del Xoperal”, quin tram coincideix amb “La Colada de l’Aldea”, 
des del creuament del camí i del tub dels “Fortets” fins al creuament de la  Sèquia Sanitària 
de l’Aldea. 
 
Segon.-  L’arbreda que es declara d’interès local és la integrada pel conjunt d’exemplars 
que se situen en l’indicat camí, des dels punts UTM (ETRS89) següents: 
 
Començament:   
X:299752, Y: 4512649 
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Fins el punt: 
X:300088, Y: 4511627 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a la Comunitat de Regants 
de l’Esquerra de l’Ebre, i a les companyies de subministrament d’energia elèctrica als qui 
correspongui el manteniment de les línies aèries de subministrament d’energia elèctrica.” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde explica que l’Ajuntament durant el 2015 va iniciar la tramitació d’una modificació 
puntual de les normes subsidiàries i de planejament per l’ampliació de protecció de l’Ermita 
de la Mare de Déu de L’Aldea amb la voluntat de preservar l’arbrat del vial, conegut 
localment com “Camí del Xoperal”, i també els arbres de l’àrea de l’ermita, pel seu 
indubtable valor paisatgístic, a més del valor patrimonial de conjunt monumental de la Mare 
de Déu de L’Aldea. Afegeix que arrel d’aquesta tramitació, la Comissió d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre va emetre informe en el qual recomana a l’Ajuntament catalogar aquestes 
arbrades en base a la normativa vigent sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès 
comarcal i d’interès local. 
 
Afegeix que aquesta recomanació també està avalada per l’informe de la Direcció General 
del Medi Natural i Biodiversitat, de data 28 de gener de 2014, el qual consta incorporat a 
l’expedient. 
 
L’Alcalde exposa que amb aquesta mesura es vol impedir la tala d’aquests arbres, i 
preservar-los pel seu valor natural i sentimental. 
 
La Sra. Zapater, exposa que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta i es refereix al 
valor ecoturístic i natural d’aquesta arbrada, indicant que l’informe de la Direcció General 
de Medi Natural justifica aquests dos valors: contribueix a mantenir el paisatge tipus 
bocage, al ser arbres caducifolis, aporten ombra al camí durant els mesos de més calor i 
insolació, aquests arbres permeten la nidificació de diverses espècies d’ocells, els arbres 
vells fan una aportació significativa a la biodiversitat de l’entorn... entre d’altres. 
 
Votació  
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE L’ EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CREDIT PRESSUPOSTARI NÚM. 3/2016 EN LA MODALITAT DE 
SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Vista la necessitat de tramitar un expedient de modificació de crèdit pressupostari en base 
a la justificació continguda al decret d’Alcaldia número 160/2016 de data 8 de juny, el qual 
s’ha incorporat a l’expedient i que es refereix a la necessitat d’aplicar al pressupost 2016 
pagaments d’obligacions procedents d’exercicis tancats. 
 
Vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 8 de juny de 2016. 
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Vistos els informes de la secretaria - intervenció de data 8 de juny de 2016, incorporats a 
l’expedient. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 

1-. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit pressupostaria número 3/2016 
en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit , que cal finançar amb càrrec al 
romanent lliure de tresoreria per a despeses generals, procedent de la liquidació del 
pressupost municipal 2015. 
 
Despeses que cal finançar :  
 
1) Suplements de crèdit: 
 

Partida Nom

Consignació 
inicial

Proposta 
d'increment

Consignació 
definitiva

920/22708 Servei recaptació a favor entitat (BASE) 30.000,00 53.942,82 83.942,82

 

2) Crèdits extraordinaris: 
 

Partida Nom 
Consignació 

inicial 
Proposta 

d'increment 
Consignació 

definitiva 

151/22610 Indemnització Sentencia 857/15 0,00 80.724,95 80.724,95 

TOTAL 0,00 80.724,95 80.724,95 

 
TOTAL ALTES CRÈDITS      134.667.77 
 
Fiançament que es proposa:  
 
PARTIDA  DESCRIPCIÓ IMPORT 

87000 
Romanent de tresoreria. Aplicació per al 
finançament de suplement de crèdits 53.942,82 

87000 
Romanent de tresoreria. Aplicació per al 
finançament de crèdits extraordinaris  80.724,95 

TOTAL:   134.667,77 

 
 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es 
presenten reclamacions, l’aprovació esdevindrà definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre les possibles al·legacions que s’haguessin presentat.”  
 
Intervencions 
 
L’Alcalde explica que els regidors han tingut al seu abast la documentació d’aquest 
expedient, en la qual es motiva la necessitat d’incrementar el pressupost municipal per 
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atendre al pagament d’una indemnització i l’altra per atendre el pagament que s’ha de fer a 
la Diputació de Tarragona derivada de la gestió delegada de determinats ingressos 
municipals. 
 
No es suscita debat. 
 
Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
6è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE L’E XPEDIENT DE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CREDIT NÚMERO 1/2016  
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 

“ANTECEDENTS  
 
1.- Pel Decret de l’Alcaldia número 161/2016 de data 8 de juny de 2016 es va iniciar 
l’expedient per a aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits 
procedents de l’exercici anterior 2015 i per un import de 134.667,77 euros que es justifica 
en el propi decret. 
 
2.- D’acord amb la documentació que consta a l’expedient la finalitat d’aquest és incorporar 
al pressupost 2016 la despesa derivada de l’obligació que té l’Ajuntament de complir les 
sentencies judicials fermes i complir amb les obligacions derivades del conveni subscrit 
amb Diputació de Tarragona - Base Gestió d’Ingressos sobre delegació de  la gestió de 
determinats ingressos municipals. 
 
3.- Per part de secretaria – intervenció s’han emès els informes de data 8 de juny de 2016 i 
que resten incorporats a l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Cal tenir en compte els articles 163, 173.5, 176 a 179 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. 
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.  
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent,  
 

ACORDA:  
 
1. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 
134.667,77 €. El detall individualitzat dels crèdit reconeguts és el següent: 
 

Exercici Proveïdor Concepte Import Partida 
pressuposta
ria exercici 
vigent 

2015 BASE Premi voluntària no liquidable 
tanc. 

53.942,82 920/22708 

2015 CARLOS TURON I MARIA Indemnització Sentencia 80.724,95 151/22610 
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RODRIGUEZ 857/15 

TOTAL   134.667,77  

 

2. Condicionar l’executivitat d’aquest acord a l’aprovació definitiva i publicació en el 
BOP de Tarragona, de l’expedient de modificació de crèdit pressupostari número 3/2016. 
3. Un cop hagi entrat en vigor la modificació de crèdit número 3/2016 es faran els 
assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d’aquestes 
obligacions al pressupost de l’exercici corrent.” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde explica que l’aprovació d’aquest expedient està lligat amb l’anterior, es tracta 
d’aprovar unes despeses per a les quals en principi no hi havia previsió pressupostària. 
 
No es suscitat debat. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
7è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE L’A NNEX DEL 
REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR  DE LA PARTICIPACIÓ D ELS REGIDORS I 
GRUPS MUNICIPALS EN ELS MITJANS D’INFORMACIÓ I DE D IFUSIÓ MUNICIPALS 
DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Vist l’annex que recull un conjunt de disposicions amb la finalitat de concretar la regulació 
continguda en el Reglament regulador  de la participació dels regidors i grups municipals 
en els mitjans d’informació i de difusió municipals de l’Ajuntament de l’Aldea, el qual es va 
aprovar per Ple en data 11 de març passat, i en particular pel que respecta a la ràdio 
municipal, al butlletí d’informació municipal i pàgina web. 
 
Vista l’acta de la Comissió d’estudi de data 2 de juny de 2016 per a l’adopció de 
l’ordenança esmentada. 
 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte en data 9 de juny de 2016,  que es trobat 
incorporat en el present expedient. 
 
Atès el que estableix l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i la legislació concordant, articles 170.2 i 178.1 del text refós, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei municipal i de règim local i l’art. 61 i 
següents del Reglament d’obres i serveis aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  pel 
que fa a l’aprovació i tramitació d’ordenances. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament municipal regulador de la 
participació dels regidors i grups municipals en els mitjans d’informació i de difusió 
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municipals de l’Ajuntament de l’Aldea, en els termes que figura a l’expedient, i que es 
consisteix en la incorporació d’un annex on es recullen disposicions que concreten la 
participació dels grups municipals i regidors/es en el BIM, a la pàgina web i a l’emissora de 
ràdio municipal.. 
 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació a un període d’informació pública  de 
30 dies hàbils, mitjançant la inserció d’un edicte en el tauler d’anuncis de la Corporació,  en 
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i, en un dels mitjans de comunicació escrita diària als efectes de presentació de 
possibles al·legacions i/o reclamacions. De no presentar-se reclamacions o suggeriments 
en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord 
exprés pel Ple. 
 
TERCER. Aprovada definitivament aquesta modificació, se’n trametrà còpia al 
Departament de Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat, i es publicarà 
íntegrament el seu text al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació,  i alhora s’anunciarà 
en el DOGC i en el butlletí informatiu municipal la referència del BOP en el qual s’hagi 
publicat.” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde explica que en la sessió plenària del mes de març es va aprovar el Reglament 
Municipal  regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els mitjans 
d’informació i difusió municipal, si bé es va assumir el compromís d’afegir a aquest 
reglament unes normes addicionals que donéssim més concreció i detall a la regulació 
d’aquesta participació, la qual cosa es pretén mitjançant aquest annex que es proposa 
aprovar. 
 
No es suscita debat. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
8è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM D ’ASSISTÈNCIES 
DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.  
 
Es dona compte de la següent proposta d’acord: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de L’Aldea en sessió extraordinària de data 17 de juliol de 2015 va 
adoptar l’acord núm. 9 sobre determinació del règim de dedicacions, retribucions i 
assistències de càrrecs electes de l’Ajuntament, en base a les prevencions contingudes als 
arts. 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
En dit acord es van aprovar un règim d’assistències, a favor dels membres de la 
Corporació que no ostenten dedicació exclusiva ni parcial, en relació als òrgans següents, i 
tal com segueix: 
 

- Per assistència al Ple: 100 euros/sessió 
- Per assistència a la Junta de Govern Municipal: 75 euros/sessió 
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- Per Assistència al Grup de Treball: 210 euros/sessió. 
 

Per altra banda en sessió de Ple de data 17 de juliol de 2015 es va adoptar l’acord referent 
a la constitució de la Comissió Especial de Comptes. 
 
En sessió de Ple de data 11 de març de 2016 es va aprovar inicialment el Reglament 
Orgànic Municipal, el qual ha quedat definitivament aprovat, en no haver-se presentat 
al·legacions durant el tràmit d’informació pública, segons resulta de l’anunci publicat en el 
BOP de Tarragona de data 23 de maig de 2016. 
 
Aquest reglament municipal, de conformitat amb el previst en els arts. 20.3 de la Llei de 
Bases de Règim Local, i art. 48 del text refós de la Llei Municipal, preveu la creació de dos 
òrgans municipals complementaris: la Comissió de Coordinació (aquest òrgan substitueix 
l’òrgan Grup de Treball, creat per acord de Ple de data 17 de juliol de 2015) i la Comissió 
de Seguiment. 
 
Atès que en base als acords plenaris adoptats fins al moment, no està previst un règim 
d’assistències pel que respecta a les sessions de la Comissió especial de Comptes i a la 
Comissió de Seguiment, òrgans dels quals formen part regidors dels grups municipals que 
es constitueixin en cada moment en el sí de la Corporació. 
 
Atès que la Carta Europea de l’Autonomia Local ratificada per l’Estat Espanyol en data 20 
de gener de 1988, contempla en el seu art. 7 el dret dels càrrecs electes locals a obtenir 
una compensació econòmica per l’exercici de les seves funcions, com una garantia més 
dels governs democràtics. 
 
Atès que aquesta previsió ha estat desplegada en la legislació bàsica estatal en matèria de 
règim local, en els arts. 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
 
Atès que l’art. 75.3 de la llei esmentada abans, estableix que solament els membres de la 
Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació dels quals 
formin part, en la quantia establerta pel Ple de la mateixa. 
 
Atès que d’acord amb el previst a l’art. 10 del ROM de l’Ajuntament de L’Aldea, els grups 
municipals per mig del seu portaveu, poden formular propostes d’acord al Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer: Aprovar un règim d’assistències, a favor dels membres de la Corporació que no 
ostenten dedicació exclusiva ni parcial, en relació als òrgans que tot seguit s’indiquen: 
 

- Per assistència a la Comissió de Seguiment: 100 €/sessió. 
- Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 100 €/sessió. 

 
Segon: Condicionar l’efectivitat del règim d’assistències previst en el punt anterior a 
l’executivitat de les modificacions de crèdit pressupostari que fos necessari aprovar en 
virtut del present acord. 
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Tercer: Establir que el nou règim d’assistències previst en el punt primer de la part 
resolutiva d’aquest, serà d’aplicació a partir del mes de juliol de 2016, i un cop aprovades 
les modificacions pressupostàries oportunes.” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde explica que fruit de l’aprovació del ROM s’ha creat un òrgan municipal integrat 
per tots els regidors i que serveix per garantir periòdicament una interlocució dels grups 
municipals del consistori en tots els temes o matèries de gestió municipal, per tenir un 
intercanvi d’opinions i apropar postures, en aquest sentit considera que és procedent que 
els seus integrants percebin una compensació econòmica per l’assistència a les seves 
sessions, ja que dediquen una part del seu temps a treballar en benefici de la col·lectivitat 
local, i en definitiva la mateixa normativa local reconeix aquest dret als regidors sempre 
que les disponibilitats pressupostàries ho permetin. 
 
La Sra. Zapater manifesta que comparteix l’argumentació de l’Alcalde i que el seu grup 
votarà a favor d’aquesta proposta. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
9è.- PROPOSTA SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIEN T NÚM. 4/16 DE 
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. CRÈDIT EXTRAORDINARI. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Expedient número 4/2016, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses 
mitjançant crèdit extraordinari. 
 
ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia núm. 162 de data 9 de juny de 2016 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit pressupostari mitjançant crèdit extraordinari com a 
conseqüència en part de majors despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici 
econòmic, sense que es puguin demorar al proper, com a conseqüència dels motius 
següents: increment del “Capítol 1 . Concepte 10. Òrgans de Govern i personal directiu; 
subvenció a empreses privades o millora del serveis municipals de caràcter general, i 
imputació de la quota anual a l’AMI a un nou concepte pressupostari, per als  quals no 
existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació  o el que existeix és 
insuficient i no ampliable, i considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es 
preveuen a la legislació vigent. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 
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2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la 
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la 
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 
 
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del 
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article 175.5 TRLRHL, també 
mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que s’estableixen al precepte de 
referència. 
 
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament per majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF). 
 
Per tant, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 4/2016, que cal finançar  mitjançant  
baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació. 
Aquesta modificació de crèdit afecta qualitativament al pressupost 2016, però no 
quantitativament, ja que no hi ha un increment de despesa municipal. 
 
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació d’import 11.841,52 €, no 
previstes en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient crèdit extraordinari que 
s’ha de finançar  mitjançant  baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost 
vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent 
detall: 
 
1) Crèdits extraordinaris: 
 

Partida Nom

Consignació 
inicial

Proposta 
d'increment

Consignació 
definitiva

922/46601 Transferència pagament quota de l'AMI 0,00 373,00 373,00

912/10003 Assistencia comissió de seguiment 0,00 4.800,00 4.800,00

912/10005 Assistencia comissió espec. comptes 0,00 100,00 100,00

231/47203 Subvenció funcionament centre de Dia 0,00 6.568,52 6.568,52

0,00 11.841,52 11.841,52TOTAL

 

Finançament que es proposa: 
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2) Baixes dels crèdits de partides de despeses: 

Partida Nom

Consignació 
inicial

Proposta de 
baixa

Consignació 
definitiva

943/22617 Quotes associacions 2.850,00 373,00 2.477,00

153/60910 Urbanització c/ H24 107.795,93 4.900,00 102.895,93

231/48018
Subvenció municipal a les persones 
usuaries del centre de dia 30.000,00 6.568,52 23.431,48

140.645,93 11.841,52 128.804,41TOTAL

 

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no 
es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini 
d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.”   
 
Intervencions 
 
No es suscita debat respecte aquest punt. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
PART DE CONTROL 
 
10è.- DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERM INI 2017-2019. 
 
Respecte aquest punt l’Alcalde exposa que en compliment de la normativa vigent s’ha 
aprovat el Pla Pressupostari a Mig termini 2017-2019, i què els regidors l’han pogut 
examinar en la pròpia  documentació preparatòria d’aquesta sessió. 
 
Afegeix que aquest Ple s’aprova per requeriment de la legislació estatal i opina que aquest 
document és una espècie de “fer volar coloms”, ja que resulta molt difícil planificar els 
pressupostos locals en aquest termini de temps. 
 
11è.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE  LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2015. 
 
Es dóna compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 28 d’abril de 2016 
pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de 2016, i que transcrit literalment diu el 
següent: 
 
“2n.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUN ICIPAL 2015.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
1. ANTECEDENTS 
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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. 
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 x e rc ic i  e n  c u rs:
P re s s u p o s t  in ic ia l d e  d e s p e s e s : 3 .5 6 6 .5 2 9 ,9 3
M o d ific a c io n s  d e  d e s p e s e s : 4 0 7 .3 1 2 ,6 3
P re s s u p o s t  d e fin it iu  d e  d e s p e s e s : 3 .9 7 3 .8 4 2 ,5 6
D e s p e s e s  c o m p ro m e s e s : 3 .6 0 5 .0 4 5 ,1 9
O b lig a c io n s  re c o n e g u d e s : 3 .5 8 4 .1 8 3 ,3 3
P a g a m e n ts  re a lit z a ts : 3 .3 4 4 .6 2 1 ,6 5
O b lig a c io n s  p e n d e n ts  d e  p a g a m e n t : 2 3 9 .5 6 1 ,6 8

2 .   Ex e rc i c is ta n c a ts :
O b lig a c io n s  re c o n e g u d e s  p e n d e n ts  d e  p a g a m e n t  a  l ’ in ic i d e  l’e x e rc ic i: 6 9 5 .0 6 2 ,8 5
B a ix e s ,  a n u l· la c io n s ,  c a n c e l· la c io n s : 2 0 9 .2 9 5 ,4 4
P a g a m e n ts  re a lit z a ts : 4 5 6 .3 3 6 ,5 3
O b lig a c io n s  re c o n e g u d e s  p e n d e n ts  d e  p a g a m e n t  a l fin a l d e  l’e x e rc ic i : 2 9 .4 3 0 ,8 8

C R ED IT O R S   P E N D E N T S  D E P A G A M E N T :     2 6 8 .9 9 2 ,5 6

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 f inanceres 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 f inancers 0,00 0,00 - 0,00

3. Passius f inancers 0,00 0,00 - 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 3.890.936,51 3.5 84.183,33 306.753,18
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 f inançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses grals. 

AJUSTOS

 
1.5.4. Romanent de tresoreria: 
 

AJUNTAMENT DE L'ALDEA                   

Exerc ic i Comptable: 2015

1. (+) Fons  líqu ids 301.204,72

2. (+) Dre ts  pe nde nts  de  cobram e nt 2.258.401,14

(+) del Pressupost corrent 743.955,63

(+) de Pressupos tos tancats 1.469.331,07

(+) d'operac ions  no pressupos tàries 45.114,44

3. (-) Obligacions  pe nde nts  de  pagam e nt 308.371,23

(+) del Pressupost corrent 239.561,68

(+) de Pressupos tos tancats 29.430,88

(+) d'operac ions  no pressupos tàries 39.378,67

3. (+) Par t ide s  pe nde nts  d 'ap licació 81.836,34

(-) cobraments  realitzats  pendents  d'aplicac ió def initiva 34.137,83
(+) pagaments  realitzats  pendents  d'aplicac ió def initiva 115.974,17

I. Rom ane nt de  tre s ore r ia to tal (1 + 2 - 3 + 4) 2.333.070,97

II. Saldos de dubtós cobrament 782.191,11

III. Excés de f inançament af ec tat 0,00

IV . Rom ane nt de  tr e s ore r ia pe r  a de s pe s e s  ge ne rals  (I - II - III) 1.550.879,86

V . Saldo d'obligac ions  pendents  d'aplicar al Pressupos t al f inal periode 0,00
V I. Saldo de creditors  pendents  d'aplicar al Pressupos t al f inal periode

V II. Rom ane nt de  tr e s ore r ia pe r  a de s pe s a ge ne ral a jus tat 1.550.879,86

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015
IMPORTS ANY 2015

 
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: 
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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  

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 
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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 €. 
 

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 

 
• 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. 
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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. 

 
Tercer.-Trametre la liquidació al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministeri d’Administracions Públiques.” 
 
12è.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNT A DE GOVERN 
LOCAL EN L’EXERCICI DE COMPETÈNCIES DELEGADES PEL P LE. 
 
L’Alcalde dóna compte dels acords següents: 
 
12.1.- De l’acord núm. 4 adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 5 de maig 
de 2016, el qual transcrit literalment diu: 
 
“4t.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ DEL  CONTRACTE DE SERVEIS DE 
NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS. (EXPEDIENT DE CONTRAC TACIÓ APROVAT PER ACORD 
DE LA JUNTA DEL GOVERN LOCAL DE DATA 28/01/2016). 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2016 es va aprovar l’expedient i el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques per a l’adjudicació del 
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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 data 11 de febrer 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, per tal que els interessats 
presentin les seves proposicions en un termini de 30 naturals. 
 
Dintre de termini van presentar proposicions les empreses COSIP S.L, MABE 2004 S.L i SENIA 
NET (nom comercial de l’empresa Cristian Ionut Bara). 
 
En dates 15 i 21 de març de 2016   es va reunir  la Mesa de Contractació amb l’objecte de procedir 
a l’obertura dels sobres núm.1 i decidir sobre les empreses admeses al procediment de licitació, la 
qual va resoldre sobre la relació total d’empreses admeses a la licitació, resultant ser un total de 3 
(les esmentades anteriorment)   i va procedir en acte públic  a l’obertura del sobre 2, referent a 
aquells aspectes quina valoració depèn d’un judici de valor. 
 
En data 8 d’abril de 2013 la Mesa de Contractació va aprovar la puntuació dels aspectes quina 
valoració depenen d’un judici de valor, segons informe tècnic de data 6 d’abril de 2016, emès pel 
SAM de la Diputació de Tarragona i  va celebrar una sessió pública en la que va donar a conèixer 
aquestes puntuacions del sobre núm. 2 i posteriorment es va obrir en aquest acte públic el sobre 
núm. 3 d’aquelles empreses licitadores que en la puntuació del projecte d’organització i prestació 
del servei havien assolit un mínim de 12 punts, la qual fou únicament l’empresa SENIA NET.  La 
mesa va proposar a l’òrgan de contractació, l’exclusió del procediment de licitació de  COSIP i 
MABE 2004 S.L, en no haver assolit una puntuació mínima de 12, i que es requerís a l’empresa 
SENIA NET per tal que aportes a l’Ajuntament la documentació prevista en el punt 31 del PCAP 
d’aquesta contractació. 
 
En base a l’exposat anteriorment la Junta de Govern Local en sessió de data 15 d’abril de 2016 va 
adoptar un acord pel qual es va aprovar l’ordre de classificació de les ofertes presentades en el 
procediment obert per a l’adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis municipals, quina 
part resolutiva, fou del següent tenor literal: 

 
“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 €. 
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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.”  
 
Un cop notificat l’anterior acord a les empreses licitadores (SENIA NET, COSIP S.L MABE 2004 
S.L), per part de l’empresa MABE 2004 S.L, en data 25 d’abril de 2016, es va presentar un escrit 
al·legant el seu desacord amb la puntuació que se li va assignar al projecte d’organització i 
prestació del servei. Així mateix l’empresa COSIP S.L en data 27 d’abril de 2016 també va presentar 
un escrit a l’Ajuntament on posava de manifest el seu desacord en la puntuació de 0 assignada en 
alguns dels apartats del projecte enunciat anteriorment. 
 
Atès les al·legacions presentades, la Mesa de Contractació en la seva sessió de data 3 de maig de 
2016 va acordar  respecte les presentades en data 25 d’abril de 2016 per part de l’empresa MABE 
2004 S.L, mantenir la puntuació assignada inicialment a dita empresa respecte el projecte 
d’organització i prestació del servei presentat per aquesta, emparant-se en l’informe emès pel SAM 
de la Diputació de Tarragona de data 2 de maig passat, el qual respecte les al·legacions 
presentades per dita empresa, diu: 
 
“La valoració dels criteris sotmesos a judici de valor, es va fer en base als criteris recollits a la 
clàusula 13.1 Criteris d’adjudicació quina avaluació depèn d’un judici de valor, del PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
NEJETA DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L’ALDEA PER PROCEDIMENT OBERT AMB 
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. 
 
Aquesta clàusula divideix els criteris en quatre grups A.1 fins a A.4, i alhora aquests grups estan 
formats per subcriteris. La valoració es va fer per tant seguint detalladament cadascun dels 
subcriteris, localitzant la informació en la proposta del licitador i valorant-la segons la puntuació 
recollida al plec, la metodologia seguida per tant, tracta d’objectivitzar al màxim la valoració 
subjectiva. 
 
Els valors de les puntuacions aplicades s’han atorgat després de comparar els oferiments de tots els 
licitadors i els mínims establerts pel Plec de Prescripcions Tècniques, de manera que s’ha puntuat el 
màxim al licitador que més ha ofertat i a la resta se’ls hi aplica un criteri de proporcionalitat. S’ha 
puntuat zero quan no s’ha trobat referència directa dins del document de proposta al subcriteri que 
s’està avaluant. 
 
Val a dir també que el licitant MABE2004, SL va presentar una proposta, que, pel que fa als criteris 
13.1, no s’adaptava a l’ordre d’aquests, fent, per tant, de difícil localització i interpretació bona part 
dels criteris, raó per la qual cosa, en bona part de les puntuacions obté un zero. 
 
Es justifica a continuació la puntuació i total valoració de la proposta del licitador MABE2004, SL, 
seguint la metodologia indicada. 
 
A.1 Programa de Treball 
- Programa de Serveis i Freqüències. 3 punts. N’ha obtingut 2 per comparació amb les altres 
propostes 
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- Sistema d’Autocontrol, Revisió i Verificació. 3 punts. N’ha obtingut 1 per comparació amb les altres 
propostes 
- Sistema de Registre i Accés a la Informació. 3 punts. N’ha obtingut 1 per comparació amb les 
altres propostes 
- Sistema de planificació de neteges a fons. 4 punts. N’ha obtingut 0,5 per comparació amb les 
altres propostes 
 
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 
- Eficiència. 2 punts. N’ha obtingut 0 per no presentar cap evidència documental 
- Estalvi energètic. 2 punts. N’ha obtingut 0 per no presentar cap evidència documental 
- Innocuïtat. 2 punts. N’ha obtingut 0 per no presentar cap evidència documental 
 
A.3. La proposta de comunicació Empresa – Ajuntament 
- Elements per a la comunicació ordinària. 2 punts. N’ha obtingut 1 per comparació amb les altres 
propostes 
- Sistema de notificació d’incidències. 2 punts. N’ha obtingut el màxim per comparació amb les altres 
propostes 
 
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). 1 punt. N’ha obtingut 0,5 per 
presentar una informació vaga i poc definida 
- En matèria de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 1 punt. N’ha obtingut 0 per 
no presentar cap evidència documental 
 
De tot  l’indicat, i encara que llegit i estudiat l’argument presentat en l’al·legació del licitador, els 
tècnics sotasignants mantenen la puntuació adjudicada en el informe de valoració del sobre 2, del 
mes d’abril de 2016, que va ser de 8 punts en total.” 
 
Així mateix la mesa de contractació  respecte  l’es crit presentat per l’empresa COSIP en data 
27 d’abril de 2016, reg. d’entrada 897 , informa:  

 
“Atès que el referit escrit únicament es limita a posar de manifest el desacord de l’empresa 
interessada respecte la puntuació assignada, sense aportar argumentacions directament 
relacionades amb les observacions efectuades en l’informe del SAM de data 6 d’abril de 2016, i que 
en el referit informe es motiva les raons per les quals s’han assignat 0 punts. 
 
Atès l’exposat, la Mesa acorda per unanimitat: 
 

- Mantenir la puntuació  que va atorgar a l’empresa COSIP S.L, en la sessió núm. 3 del dia 8 
d’abril de 2015, pels motius exposats en l’informe del SAM de data 6 d’abril de 2016, el qual 
està incorporat a l’expedient i del qual es va donar trasllat a l’empresa COSIP S.L per escrit 
amb registre de sortida núm. 517 de data 19 d’abril de 2016. 

- Traslladar aquest acord a la Junta de Govern Local.” 
 
En data 22 d’abril de 2016 mitjançant RE.2016/853 l’empresa SENIA NET ha presentat davant 
aquest Ajuntament tota aquella documentació que li fou requerida, segons l’acord de la Junta de 
Govern Local transcrit anteriorment. 
 
Vist l’establert per l’art.151 i la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), i les clàusules 31 
i 32 del Plec de Clàusules Administratives Particulars d’aquest procediment d’adjudicació del 
contracte de servies de neteja d’edificis municipals. 
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Atès que la competència per a 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 a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD, 
 
1.- Mantenir l’odre de classificació de les ofertes presentades i no excloses del procediment de 
licitació del contracte de neteja d’edificis municipals que es va adoptar per la Junta de Govern Local 
en data 15 d’abril de 2016, i per tant mantenir la puntuació acordada per la Mesa de Contracció en 
la seva sessió de data 8 d’abril de 2016 respecte el projecte d’organització i prestació del servei 
presentat per les empreses MABE 2004 S.L i COSIP S.L, atès l’acta de la mesa de contractació de 
data 3 de maig passat. 
 
2.  Adjudicar a l'empresa SENIA NET- Cristian Ionut Bara Bara el contracte de serveis de neteja 
d’edificis municipals, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos 
criteris d’adjudicació, per un l’import  anual de 86.730 euros,  més IVA del 21% per import de 
18.213,30 resultant un preu d’adjudicació de 104.943,30 euros. 
 
3. Disposar la despesa a càrrec de les aplicacions pressupostàries 929/22700 del pressupost vigent 
de despeses. 
 
4.- Notificar aquest acord a les empreses COSIP S.L i MABE 2004 S.L. 

 
5.- Notificar a  l’empresa SENIA NET- Cristian Ionut Bara Bara , adjudicatari del contracte, el present 
acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc no més tard dels 15 dies hàbils 
següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors, en la forma prevista a 
l’art.151 del TR LCSP i que es fixa pel dia 27 de maig de 2016. 
 
6.- Publicar aquest acord d’adjudicació en el perfil del contractant i publicar la formalització del 
contracte en el BOP de Tarragona i en el perfil del contractant, de conformitat amb el previst en els 
arts. 151 i 156 del TRLCSP. 
 
7.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 333 del TRLCSP.” 
 
12.2.- De l’acord núm. 7 adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 28 de juliol 
de 2016, el qual transcrit literalment diu: 
 
“7è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ADJUDICACIÓ DEL PROC EDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT DEL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 26 de maig de 2016  la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules 
administratives i  prescripcions tècniques particulars per a l’adjudicació d’un contracte de 
subministrament, en la modalitat de rènting, d’un vehicle que ha d’adscriure’s al servei municipal de 
vigilància, per procediment negociat sense publicitat. 
 
Aquest contracte s’adjudica per procediment negociat sense publicitat en base al previst als arts.  
173. f) i 177.2 del  RDL3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
En data 14 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local va adoptar un acord sobre classificació de les 
ofertes presentades per a la contractació del subministrament esmentat, i es va aprovar el següent: 
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1.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local  en la seva sessió núm. 26 de data 30 de juny de 2016, de conformitat amb l’ordre 
decreixent següent: 
 
DAVIMA 
 

- Preu ofertat del renting sense IVA: 42. 960 EUROS. PUNTUACIÓ: 11,30 
- Vehicle de reposició: sí s’ofereix. PUNTUACIÓ: 10. 
- Millora relativa al preu Km.no esgotats: Sí s’ofereix, l’import ofertat és 0.030 per Km. no 

esgotat. Puntuació: 5 
- Millora del preu Km. en cas d’excés: Sí s’ofereix, l’import oferta és de 0,060. Puntuació: 5 

punts 
- TOTAL: 31,30 

 
ALTRES MILLORES: oferta un vehicle gratuïtament durant 10 dies puntuals, oferta un ús gratuït. 
Pot ser qualsevol vehicle de la seva flota 
 
BANSACAR AUTORENTING 
 

- Preu ofertat del renting sense IVA: 40.123,20 EUROS. PUNTUACIÓ: 17,16 
- Vehicle de reposició: si s’ofereix. PUNTUACIÓ: 10. 
- Millora relativa al preu Km.no esgotats: NO s’ofereix. Puntuació: 0 
- Millora del preu Km. en cas d’excés: NO s’ofereix. Puntuació: 0 punts 
- TOTAL: 27,16 

 
2.- Notificar i requerir a l’empresa DAVIMA MOTORS S.L, 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 prevista a la clàusula  XI del PCAPPT. 
 
3.- Realitzats els tràmits anteriors, que Secretaria emeti Informe-Proposta i es comuniqui a aquest  
òrgan per resoldre al respecte. 

 
Atès que s’ha ha presentat a l’Ajuntament la documentació requerida, segons es desprèn de 
l’informe de secretaria de data 27 de juliol de 2016. 
 
Per tot l’exposat procedeix ara que l’òrgan de contractació adopti un acord sobre l’adjudicació del 
referit contracte de subministrament, d’acord amb les previsions contingudes en el RDL3/2011, 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 l’acord de Ple 
sobre delegacions a aquest òrgan adoptat en data 17 de juliol de 2015. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent, 
 
1.- Adjudicar  a DAVIMA MOTORS S.L el contracte de subministrament d’un vehicle que s’ha 
d’adscriure al servei municipal de vigilància  a l’Ajuntament de l’Aldea, en la modalitat de renting i pel 
preu 42.960 euros, IVA exclòs, més el 21% d’IVA, resultant un import total 51.981,60 euros. 
 
2.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 132/20404 del pressupost municipal. 
 
3.-  Donar trasllat d’aquest acord al serveis econòmics de l’Ajuntament. 

 
4.-  Notificar a l’adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura del contracte, 
la qual ha de tenir lloc dintre dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  

 26 

acord. Així com també donar trasllat d’aquest acord a les empreses següents: BANSACAR 
AUTORENTING i Caixabank Equipment Finance SAU. 

 
5.-  Publicar l’adjudicació i formalització del contracte  en el Perfil de contractant. 
 
6.-  Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic.” 
 
13è.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. (DES  DEL 45/16 AL 164/16) 
 
L’Alcalde pregunta als assistents si tenen cap pregunta en relació als decrets de l’Alcaldia 
que van des del núm. 45 al 164. 
 
No es formula cap pregunta. 
 
14è.- PROPOSICIONS URGENTS 
 
No es formula cap proposició urgent. 
 
15è.- INFORMES DE L’ALCALDIA 
 
S’informa del següent: 
 

- Que per acord de tots els regidors, la sessió plenària programada pel dia 10 de juny 
passat, es va proposar a data d’avui, donat que els dies 10 i 17 de juny hi havia 
programats els festivals d’alumnes de fi de curs. 

 
- De l’arranjament de diferents camins municipals, esmenta entre d’altres, el camí 21 

d’abril, el camí que va des de la sèquia mare fins al tub de Tudó, el camí que creua 
la zona alta de Vinaixarop. 
 

- De l’arranjament d’una part parc infantil de la Plaça del Estudiants. 
 

- En relació a la instal·lació de dues pantalles informatives informa que el seu cost és 
de 37.190 €, però que en tractar-se d’un rènting el cost final per a l’Ajuntament és 
de 48.870 €. Afegeix que amb aquestes pantalles més les opcions que permeten 
les noves tecnologies, es contribueix a estalviar els costes d’informació ciutadana 
que suposa el suport paper. 
 

- Que en les darreres setmanes va sortir publicat un anunci a la premsa on es posava 
de manifest que el deute viu de l’Ajuntament de L’Aldea és pràcticament de 0, 
resultant ser un dels millors municipis de la província de Tarragona i Terres de 
l’Ebre pel que a endeutament es refereix. 
 

- Que s’ha donat suport municipal a les accions judicials empreses per la Plataforma 
de defensa de l’Ebre en contra del nou Pla Hidrològic Nacional. 
 

- Que properament hi haurà en funcionament al municipi una estació de recàrrega de 
vehicles elèctrics a l’alçada de la parada d’autobusos. 
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- De la defunció del Sr. Robert Graupera, exgovernador civil de la província de 
Tarragona, que contribuí decididament a la segregació del municipi de L’Aldea. 
Lamenta públicament aquesta defunció. 
 

- De la inauguració del Centre de Dia de la gent gran a càrrec de la Consellera de 
Benestar Social. Sra. Dolors Bassa. 
 

- S’està negociant la possibilitat d’incrementar el servei d’urgències del centre 
d’assistència primària de salut. 
 

- S’han ubicat desfibril·ladors a l’estadi de futbol municipal i al pavelló poliesportiu. 
Afegeix que s’han impartit cursos de formació per a l’ús d’aquests aparells, en els 
que han participat 25 persones del poble. 
 

- Informa que se li ha preguntat per quin motiu hi ha banderes estelades penjades en 
instal·lacions públiques municipals. L’Alcalde exposa que això és així perquè hi ha 
un acord de Ple de data 29 d’octubre de 2012, subscrit pels grups de CIU i ERC, en 
què s’aprovà això. 
 

- L’Alcalde demana públicament a tota aquella gent que utilitza mitjans per al 
tractament de l’arròs, que siguin curosos a l’hora de descarregar les rodes de ferro 
dins dels camins municipals, ja que sovint es fa d’una manera que els malmeten. 
 

- Exposa la preocupació per l’abocament de residus fora dels contenidors, els quals 
s’abandonen a la via pública, o residus que en lloc de portar-se a la deixalleria 
s’abandonen a espais públics. 
 

- S’ha posat en marxa el carril bici de Mª Garcia Cabanes. 
 

- Informa que ha baixat el deute que les administracions públiques amb l’Ajuntament 
de L’Aldea, indica que al febrer dels 850.000 € que es devien, n´hi ha 300.000 € 
que ja s’han pagat i que procedeixen de la subvenció de la Generalitat del Centre 
de Dia. 
 

- S’ha constituït la carpa l’esplai. 
 

- De l’acord al que van arribar les formacions locals de Convergència democràtica i 
ERC per no contribuir a la realització de despeses electorals a L’Aldea, en motiu de 
les properes Eleccions Generals. 
 

- De la manifestació que hi ha programada pel proper diumenge, dia 19 de juny, a 
l’estació de ferrocarrils de L’Aldea, per a reivindicar a les administracions 
competents tot un seguit de millores referents al funcionament d’aquesta estació, tot 
tenint en compte que és l’estació de referència del Baix Ebre i de la necessitat 
d’impulsar aquestes mesures per afavorir el desenvolupament econòmic local. 
 

16è.- PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Zapater pregunta si s’ha fet un balanç global del maridatge que l’Ajuntament 
recentment ha organitzat, en quant a satisfacció dels participants, cost econòmic.... La 
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Regidora Mirian Ferrando, Regidora de Turisme, respon que per ser la primera edició creu 
que ha anat força bé, informa, que pel que a ella li ha arribat, la gent del poble s’ho va 
passar bé i els restauradors que van participar estan satisfets. Afegeix que en aquest 
moments s’estan reben encara les factures corresponents a aquest event i que quan 
estigui tot recopilat s’informarà en detall al respecte. L’Alcalde exposa que precisament les 
sessions de la Comissió de Seguiment són un instrument oportú per facilitar als regidors 
aquestes demandes d’informació tant de caràcter econòmic com de retorn, sense perjudici 
que posteriorment també es pugui informar en sessió plenària. 
 
El Sr. Rafa Puente suggereix que des de l’Ajuntament es doni més difusió pública al fet que 
la deixalleria municipal està oberta cada dia per poder dipositar trastos vells, tot i que cada 
dimarts hi ha una recollida d’aquests, molta gent no sap que pot anar a dipositar-los a 
aquest abocador municipal. El Regidor Sr. Simon Falcó, Regidor de Medi Ambient, respon 
que l’horari de la deixalleria està penjat a la plana web de l’Ajuntament i que temps enrere 
es van fer unes pegatines informatives de l’horari de funcionament d’aquest centre. Afegeix 
que probablement seria convenient fer una nova campanya per recordar a la població 
l’horari de funcionament de la deixalleria. També informa que de de l’Ajuntament s’estan 
plantejant uns tallers per formar els nens i nenes en una adequada gestió dels residus. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a l’hora assenyalada 
a l’encapçalament. I per a constància del què s’ha tractat i dels acords presos, estenc 
aquesta acta que consta de 28 pàgines la qual, una vegada passada al plec de fulls de les 
actes del Ple, signaran el Sr. Alcalde i la  Secretària en compliment del disposat al RD 
2586/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament de les entitats locals i la certifico amb la meva signatura.  
 
 
 


