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 ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 31/2016 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 11 
D’AGOST DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  11 d’agost de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 11 d’agost 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, el Secretari Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
L’Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó 
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretari Accidental 
Joan Rallo Ventura 
 
No assisteix 
Sr. Albert Curto i Zapater, l’Alcalde excusa la seva absència. 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE D ATA 4 D’AGOST 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 4 
d’agost, 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 REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
MENOR DE SERVEIS DE NETEJA DURANT LES FESTES MAJORS  2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
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“Atès el pressupost presentat en data 5 d’agost de 2016, reg. d’entrada 1632/16 per 
part de l’empresa URBASER SA per dur a terme el servei de neteja del recinte de 
festes durant les Festes Majors 2016, el qual ascendeix a un import de 4.445,85 €, IVA 
exclòs. 
 
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 el servei de neteja del 
recinte de festes durant les Festes Majors 2016, per un import 4.445,85 €, IVA exclòs, 
a favor de l’empresa URBASER SA, segons la proposta econòmica presentada per 
l’adjudicatari amb reg. d’entrada núm. 1632/2016. 
  
2.- Autoritzar i disposar dita despesa per import total  de 4.890,43 euros amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal 338/22612. 
 
3.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i traslladar-lo al servei municipal 
d’intervenció.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CLASSIFICACIÓ DE LES OF ERTES 
PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLIC ITAT PER A 
L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIM ENT DELS 
EQUIPS INFORMÀTICS DE L’AJUNTAMENT.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Tot seguit la Junta de Govern Local es disposa a l’obertura dels sobres que s’han 
presentat en el procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del contracte 
de serveis de manteniment dels equips informàtics de l’Ajuntament 
 
Aquest expedient de contractació va ser aprovat per acord de Junta de Govern Local 
de data 7 de juliol de 2016. 
 
Es van convidar les tres empreses següents: PCSNET GRUP SL, Develmedia i 
EBRECLIK SL. 
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D’aquestes han presentat oferta: PCSNET GRUP SL, Develmedia i EBRECLIK SL. 
 
Atès el contingut de les propostes presentades, i tenint en compte el previst al punt 10 
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 
EBRECLICK SL, amb una puntuació de 13 punts , en segona posició PCSNET GRUP 
SL, amb una puntuació de 12,70, i en tercera posició Develmedia, amb una puntuació 
de 9,20. 
 
Atès el previst en el punt 10 del plec esmentat anteriorment, la Junta de Govern Local 
en ús de les facultats delegades pel Decret de l’Alcaldia 47/2016 de data 2 de juliol. 
 
ACORDA: 
 
1r.- Comunicar a cadascuna de les empreses que han presentat oferta en aquest 
procediment de contractació, 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 al Secretari Interventor Accidental per efectuar la comunicació anterior, 
segons el previst en el PCAP d’aquest expedient de contractació.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:20 hores d el dia 11 d’agost de 2016, de 
la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 3  pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               El Secretari Acci dental 
Daniel Andreu i Falcó     Joan Rallo Ventura 


