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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 12/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 21 DE 
MARÇ DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  21 de març de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 21 de març de 2016, es reuneixen a la 
Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte 
en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern 
Local, que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota 
la Presidència del 1r Tinent d’Alcalde, i assistits per mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS 
 
Primer Tinent d’Alcalde, presideix aquesta sessió e n substitució de l’Alcalde. 
(Decret de l’Alcaldia núm. 61/2016 de data 18 de ma rç de 2016. 
 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
   
Vocals 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
Sr. Albert Curto i Zapater 
 
Secretària.  
M. Rosa Pons i Ferré 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE D ATA 17 DE MARÇ 
DE 2016. 
 
El Sr. President pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de 
març de 2016, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, queda 
aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE ADJUDICACIÓ DEL CONTRAC TE DE 
SERVEIS DE GESTORIA I ASSESSORAMENT LABORAL I FISCA L. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data  28 de gener de 2016  la Junta de Govern Local va aprovar les prescripcions 
tècniques particulars així com d’altres de caràcter administratiu que han de regir la 
contractació dels serveis externs  de gestoria i assessorament laboral i fiscal. 
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Aquest contracte s’adjudica per procediment negociat sense publicitat en base al 
previst als arts.  174 e) i 177.2 del  RDL3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
En data 17 de març de 2016 la Junta de Govern Local va adoptar un acord sobre 
classificació de les ofertes presentades per a la contractació dels serveis esmentats, i 
es va aprovar el següent: 
 
“1.-  Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent l’acord adoptat per 
la Junta de Govern Local  en la seva sessió núm. 9 de data 3 de març de 2016, de 
conformitat amb l’ordre decreixent següent: 
 
 EMPRESES Preu anual ofertat 

sense IVA 
Puntuació 

1 Assessoria i 
Assegurances Carles SL 8.249,00 30 

2 Sánchez Aleixendri SL 8.262,00 29,95 
 

2.- Notificar i requerir a l’empresa Assessoria i Assegurances Carles, SL  licitador que 
ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies 
hàbils, a comptar des del següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació 
justificativa d’haver constituït la garantia definitiva equivalent a un 5% de l’import de 
l’adjudicació, i que és de 412,45 €, així com la resta de documentació prevista a la 
clàusula 25 del PCAP. 
 
3.- Realitzats els tràmits anteriors, que Secretaria emeti Informe-Proposta i es 
comuniqui a aquesta Alcaldia per resoldre al respecte.” 

 
Atès que s’ha ha presentat  a l’Ajuntament la documentació requerida, segons es 
desprèn de l’informe de secretaria de data 21 de març de 2016. 
 
Per tot l’exposat precedeix ara que l’òrgan de contractació adopti un acord sobre 
l’adjudicació del referit contracte de serveis, 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 
les competències delegades per l’Alcaldia a aquest òrgan mitjançant el Decret núm. 
47/2015 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Adjudicar  a Assessoria i Assegurances Carles SL el contracte de serveis de gestoria 
i assessorament laboral i fiscal a l’Ajuntament de l’Aldea pel preu de 8.249,00 euros 
anuals, IVA exclòs, més el 21% d’IVA, resultant un import total anual de 9.981,29 
euros. 
 
2.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost 
municipal 920/22719. 
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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 acord. Així com també donar trasllat d’aquest acord a 
l’empresa Sánchez Aleixendri SL. 

 
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.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
MENOR DE SERVEIS  EN MOTIU DE LA FESTA MAJOR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que des de la Regidoria de Festes dintre de la programació dels actes de la 
Festa Major de l’Aldea 2016 s’ha previst celebrar la tradicional menjada popular de 
l’estofat de vedella. 
 
Atès el pressupost presentat en data 1 de març de 2016, reg. d’entrada 409 per part  
de Jordi Curto Chicona per al subministrament de 1.000 racions d’aquest àpat per un 
import unitari de 6 euros, resultant un import de 6.000 euros, més el 10% d’IVA que 
ascendeix a 600 euros. 
 
Atès que en la partida pressupostaria  338/22612 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en l’aprovisionament d’un total 
de 1.000 racions d’estofat de vedella,  per un import  6.000 €, IVA exclòs, més 600 € 
corresponent al 10% d’IVA, a favor de Jordi Curto Chicona, segons la proposta 
econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm.409/2016. 
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2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 6.600 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 338/22612. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
MENOR D’ESPECTACLES. ORQUESTRA EUROPA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2016  la Regidoria de 
Festes ha previst la realització d’una actuació musical  a càrrec de l’orquestra Europa 
T que ha de tenir lloc el dia 16 d’agost de 2016. 
 
Atès el pressupost presentat en data 2 de març de 2016, reg. d’entrada 438, per part 
de l’empresa FATSINI S.L per a la realització de l’actuació musical assenyalada 
anteriorment, el qual ascendeix a un import de 6.000 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria  338/22612 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques  de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en una actuació musical a 
càrrec de l’orquestra Europa  pel dia 16 d’agost de 2016, per un import  6.000,00 €, 
IVA exclòs, més 1.260,00 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa FATSINI 
S.L segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. d’entrada 
núm. 438/2016. 
 
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 7.260 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 338/22612. 
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3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
MENOR D’ESPECTACLES. ORQUESTRA NUEVA ÉPOCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Dintre del programa d’actes de la Festa Major de l’Aldea per al 2016  la Regidoria de 
Festes ha previst la realització d’una actuació musical  a càrrec de l’orquestra Nueva 
època que ha de tenir lloc el dia 20 d’agost de 2016. 
 
Atès el pressupost presentat en data 2 de març de 2016, reg. d’entrada 436, per part 
de l’empresa FATSINI S.L per a la realització de l’actuació musical assenyalada 
anteriorment, el qual ascendeix a un import de 9.000 €, IVA exclòs. 
 
Atès que a l’aplicació pressupostaria  338/22612 hi ha consignació de crèdit suficient 
per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació  ens trobem davant la figura d’un 
contracte menor segons resulta dels arts. 138.3 i 111 en el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(TRLCSP). 
 
Atès el previst a l’art. 20 del TRLCSP referent al caràcter privat dels contractes de les 
Administracions Públiques de creació i interpretació artística i literària o d’espectacles 
compresos a la categoria 26 de l’annex II d’aquest text normatiu. 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor consistent en una actuació musical a 
càrrec de l’orquestra Nueva Época pel dia 20 d’agost de 2016,  per un import  9.000,00 
€, IVA exclòs, més 1.890,00 € corresponent al 21% d’IVA, a favor de l’empresa 
FATSINI S.L segons la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari amb reg. 
d’entrada núm. 436/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 10.890 euros amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal 338/22612. 
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3.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:15 hores d el dia 21 de març de 2016, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 6  pàgines. 
 
Vist i Plau 
El 1r. Tinent d’Alcalde              La Secretària Interventora 
 
 
 
 
 
Simón Falcó i Moreso     M. Rosa Pons Ferré  
 

 

 

 

 


