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 ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 32/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 18 
D’AGOST DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  18 d’agost de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 10:00 hores, del dia 18 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 11 
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 
11 d’agost, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, 
queda aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
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2n.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ D’UN  
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE NETEJA DURANT EL MES 
D’AGOST 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Atès que un dels serveis mínims i obligatoris que ha d’atendre l’Ajuntament és 
la neteja viaria, segons resulta de l’art. 26.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local. 
 
Atès que amb el personal propi de l’Ajuntament de l’Aldea adscrit al servei 
municipal de la brigada d’obres i serveis no és pot atendre satisfactòriament la 
prestació d’aquest servei. 
 
Atès que existeix la possibilitat de contractar externament la prestació d’aquest 
servei a una empresa especialitzada en dit servei. 
 
Considerant la memòria de la Regidoria de Serveis de data 11 d’agost de 2016 
referent a la contractació esmentada. 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció emes al respecte en data 11 d’agost de 
2016. 
 
Atès que per part de la Regidoria de Serveis Municipals s’ha sol·licitat un 
pressupost a l’empresa URBASER S.A per a la prestació de dit servei durant el 
mes d’agost de 2016, el qual ascendeix  a l’import de  8.985,71 euros ( (reg. 
d’entrada núm. 1488 de data 13 de juliol de 2016), contemplant-se la realització 
dels treballs de forma manual. 
 
Atès que en la partida pressupostaria 929/22722 hi ha consignació de crèdit 
suficient per atendre al pagament de les obligacions que es derivaran d’aquest 
contracte. 
 
Atès que per l’import de la referida contractació de serveis ens trobem davant la 
figura d’un contracte menor segons resulta dels arts. 10, 138.3 i 111 en el RDL 
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. (TRLCSP). 
 
Vista la  Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en 
base a les delegacions atribuïdes per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de 
data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
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PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor de serveis consistent en la 
neteja viaria de les zones del municipi, que consten grafiades en el plànol 
incorporat en el present expedient de contractació, durant el mes d’agost de 
2016, a favor de l’empresa URBASER S.A. 
 
SEGON.- Imputar la despesa derivada d’aquests treballs a la partida del 
pressupost municipal 929/22722, el qual ascendeix a 8.168,83 €, al qual s’ha 
d’afegir el 21% d’IVA que és de 816,88 €, resultant un import total de 8.985,71 
€. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis 
econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 10:10 hores d el dia 18 d’agost de 
2016, de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 3 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President              El Secretari Accid ental 
Daniel Andreu i Falcó     Joan Rallo Ventura  


