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 ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 37/2016 
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 29 DE 
SETEMBRE DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  29 de setembre de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 21:30 hores, del dia 29 de setembre de 2016, es reuneixen a 
la Sala de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest 
efecte en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de 
Govern Local, que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera 
convocatòria, sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la 
Secretària. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó  
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso  
Sr. Albert Curto i Zapater 
Sra. Natividad Bernal i Bermudes 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DAT A 22 DE 
SETEMBRE 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 22 de 
setembre de 2016, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, 
queda aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n.- APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LL OGUER DE LES 
LLUMS DE NADAL 2016. 

Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Serveis: 
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En el marc de la celebració de les Festes de Nadal de 2016 una de les iniciatives 
tradicionals de la Regidoria de Serveis és l’enllumenat nadalenc de les vies i espais 
públics del municipi. 

Vist el pressupost de data 14 de setembre passat que ha presentat l’empresa CIMCAT 
SERVEIS, S.L.U, amb  reg. d’entrada núm.1766 en relació al subministrament en la 
modalitat de lloguer de l’enllumenat de Nadal, el qual ascendeix a 7.750,00 € al qual 
s’ha d’afegir, el 21% IVA. 

Atès que per l’import i per l’objecte d’aquesta contractació ens trobem davant la figura 
d’un contracte menor de subministrament, de conformitat amb el previst als arts.9, 
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. 

Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions acordades per l’Alcaldia en el Decret núm. 47/2015 de data 2 de juliol 

Es proposa l’adopció de l’acord següent: 

1.- Adjudicar la contractació del subministrament, en la modalitat de lloguer, de 
l’enllumenat nadalenc de la població a l’empresa CIMCAT SERVEIS, S.L.U, segons 
pressupost i oferta presentada per la mateixa en  data 14 de setembre passat,  reg. 
d’entrada núm. 1766, el qual ascendeix a 7.750,00 € al qual s’ha d’afegir el 21% IVA, 
resultant un import total de 9.377,50 €. 

2.- Imputar  i disposar aquesta despesa a la partida  459/20301 del pressupost 
municipal  

3.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-lo als serveis econòmics de 
l’Ajuntament als efectes oportuns. 

APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 

3r.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS INFORMÀTICS. PRO CEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT. 

Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
En data  7 de juliol 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 serveis per al manteniment d’equips informàtics de l’Ajuntament de l’Aldea, per 
procediment negociat sense publicitat. 
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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 1 de setembre de 2016 la Junta de Govern Local va adoptar un acord sobre 
classificació de les ofertes presentades per a la contractació del servei esmentat, i es 
va aprovar el següent: 

“12è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES 
PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLIC ITAT PER A 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIME NT D’EQUIPS 
INFORMÀTICS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“La Junta de Govern Local en sessió de data 7 de juliol de 2016 va aprovar l’expedient 
de contractació de serveis de manteniment d’equips informàtics de l’Ajuntament, que 
incorporava el corresponen plec de clàusules administratives i tècniques particulars 
per procediment negociat sense publicitat. 
 
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. 
 
Es van convidar tres empreses per a la presentació d’oferta, les quals són els 
següents: PCSNET GRUP SL, EBRECLIK SL i Carlos Serra Sanchez (Develmedia). 
 
 Dintre de termini han presentat oferta les següents empreses: EBRECLIK SL ( reg. 
d’entrada núm. 1611 de data 4 d’agost de 2016, Carlos Serra Sanchez (Develmedia) 
(reg. d’entrada núm. 1621 de data 5 d’agost de 2016), i PCSNET GRUP SL (reg. 
d’entrada núm. 1627 de data 5 d’agost de 2016). 
 
En data 11 d’agost de 2016 l’òrgan de contractació d’aquest procediment va obrir les 
proposicions presentades per les tres empreses esmentades anteriorment i les va 
puntuar com segueix a continuació, i va concedir un termini de 5 dies naturals per si 
volien millorar la seva oferta, de conformitat amb el procediment de negociació regulat 
a la clàusula 10 del corresponent PCAP: 
 
“PRIMERA VALORACIO DE LES OFERTES PRESENTADES EN EL  
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A L’ADJUD ICACIÓ D’UN 
CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT D’EQUIPS INFORM ATICS. 
 
1r.- Han presentat oferta: 
 
 EBRECLIK SK.- Registre d’entrada núm. 1611 de data 4 d’agost de 2016. 
 PCSNET GRUP SL.- Registre d’entrada núm. 1627 de data 5 d’agost de 2016. 

 Carlos Serra Sànchez.- Registre d’entrada núm. 1621 de data 5 d’agost de 
2016. 
 
2n.- Oferta preu hora (fins a 10 punts). 
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 EBRECLIK SK.- 25 €/h. IVA exclòs = 10 punts. 
 PCSNET GRUP SL.- 33 €/h. IVA exclòs (Aquest preu resulta de dividir 13.200  
    per 400 h/any = 8,70 punts. 
 Carlos Serra Sànchez.- 33 €/h. IVA exclòs = 8,70 punts. 
 
3r.- Nombre d’hores anuals gratuïtes un cop excedides les 400h/any: 
 
 EBRECLIK SK.- 30 hores 
 PCSNET GRUP SL.- 40 hores 

 Carlos Serra Sànchez.- 5 hores 
 

Valoració pel nombre d’hores gratuïtes: 
 
 EBRECLIK SK.-  4x30/40= 3 punts 
 PCSNET GRUP SL.-  4x40/40= 4 punts 
 Carlos Serra Sànchez.- 4x5/40= 0,5 punts. 
 
PUNTUCACIÓ TOTAL 
 
EBRECLIK SK.- 10 + 3 = 13 punts 
PCSNET GRUP SL.- 8,70 + 4 = 12,70 punts 
Carlos Serra Sànchez.- 8,70 + 0,50 = 9,20 punts. 
 
1a Posició.- EBRECLIK SL 
 
2a Posició.- PSCNET GRUP SL 
 
3a Posició.- Carlos Serra Sànchez.” 
 
Durant aquest termini les empreses PCSNET GRUP SL i EBRECLIK SL han 
presentat, respectivament per reg. d’entrada 1664 i 1668, escrit comunicant a 
l’ajuntament la millora de la seva oferta inicial. 
 
Resultant que : 
 

• PCSNET GRUP SL: Ofereix en segona volta un preu hora de 28 € i el nombre 
d’hores gratuïtes ofertades ha passat a ser de 80 h. 

 
• EBRECLIK SL: No millora el preu hora de servei, incrementa l’oferta de nombre 

d’hores gratuïtes que passa a ser de 70 h. 
 
Atès el previst a la clàusula 10 del PCAP que ha de regir la contractació d’aquest 
servei. 
 
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 del següent acord: 
 
1.- Aprovar les valoracions/puntuacions següents de les ofertes presentades: 
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a) Oferta preu hora (màx. 10 punts). 
 
EBRECLIK SL  25€/h. iva exclòs= 10 punts 
PCSNET GRUP SL  28€/h. iva exclòs= 8,90 punts 
Carlos Serra Sanchez 33€/h. iva exclòs= 8,70 punts 
 
b) Nombre d’hores gratuïtes un cop excedides les 400h/any. 
 
PCSNET GRUP SL  80 hores 
EBRECLIK SL  70 hores 
Carlos Serra Sanchez 5 hores 
 
c) Valoració pel nombre d’hores gratuïtes 
 
PCSNET GRUP SL  4 x 80 / 80=  4 punts 
EBRECLIK SL  4 x 70 / 80=  3,50 punts 
Carlos Serra Sanchez 4 x 5 / 80=  0,25 punts 
 
PUNTUACIÓ TOTAL 
 
EBRECLIK SL  10 + 3,50 =  13,50 punts 
PCSNET GRUP SL  8,90 + 4 =  12,90 punts 
Carlos Serra Sanchez 8,70 + 0,25 =  8,95 punts 
 
2.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent al punt anterior, de 
conformitat amb l’ordre decreixent següent: 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.- Notificar i requerir a l’empresa EBRECLIK 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 500 €, així com la resta de documentació prevista a la clàusula 25 del 
PCAP. 
 
4.- 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 26 de setembre de 2016. 

Per tot l’exposat procedeix ara que l’òrgan de contractació adopti un acord sobre 
l’adjudicació del referit contracte de serveis, d’acord amb les previsions contingudes en 

 EMPRESES Puntuació 

1 EBRECLICK SL 13,50 

2 PCSNET GRUP SL 12,90 

3 Carlos Serra 
Sanchez 

8,95 
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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 la mercantil EBRECLIK S.L el contracte de serveis de manteniment 
d’equips informàtics de l’Ajuntament de l’Aldea, per un preu de 25 €/hora, i amb un total 
de 70 hores gratuïtes un cop excedides les 400 hores anuals, i segons el plec de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que regeix aquesta 
contractació 

2.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 292/21601 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 acord. Així com també donar trasllat d’aquest acord a les 
empreses següents: Ebreclik SL, PCSNET Grup SL i Carlos Serra Sánchez. 

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 les previsions contingudes en el TRLCSP. 

APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCI A D’OBRES 
MENORS EXP. 97/16. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
 
Vista la sol·licitud presentada en aquest Ajuntament en data 7 de setembre de 2016 
amb Registre general d'Entrada 1739/2016: 
 
EXP NOM I 

COGNOM 
SITUACIÓ TIPUS 

OBRA 
TOTAL 
LIQUIDACIÓ 

TOTAL 
FIANCES

97/2016 A. G. C. Polígon 11 
Parcel·la 80 

Enderroc 
caseta  

46,40 € 150,00€ 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part dels 
serveis tècnics municipals. 
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Considerant que, d'acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 
9/09/2016, els actes d’edificació i ús del sòl l’autorització dels quals se sol·licita 
llicència són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47/2015 de 2 de juliol. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Concedir la llicència per a l’enderroc de la caseta existent al Polígon 11 
Parcel·la 80 de l’Aldea. 
 
SEGON.- Les obres s’executaran d’acord amb la normativa de planejament 
d’aplicació, normativa tècnica d’aplicació i les prescripcions del serveis tècnics, si 
s’escau. 
 
Si en el moment d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense 
necessitat de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada sempre 
que la llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, que les obres esmentades no comportin una alteració substancial del 
projecte autoritzat i que s’efectuï la comunicació prèvia corresponent d’acord amb 
l’article 76 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig. S’entén que les obres comporten una alteració substancial 
del projecte quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del 
RPLU. 
 
TERCER.- Les obres hauran de començar dins el termini d’1 any a partir de la data de 
recepció de la notificació de concessió de la present llicència i acabar-les en el 
transcurs de 3 anys, des de la citada data de notificació de la concessió. 
Transcorreguts aquests terminis o les seves pròrrogues, que hauran de ser 
sol·licitades expressament, l’Ajuntament declararà d’ofici la caducitat de la llicència, 
prèvia audiència de la persona interessada. La declaració de caducitat extingeix la 
llicència, impedint iniciar o seguir les actuacions, si no se’n sol·licita una de nova. 
 
QUART.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 37.3 del RPLU la persona titular de 
la llicència ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici de les obres estesa 
per la direcció facultativa i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit 
per aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corr esponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
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CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l'esmentada llicència pels conceptes d'Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) i la (Taxa) de la llicència urbanística per un 
import total de 46,40€ amb el següent desglossament: 
 

CONCEPTE 

BASE IMPOSABLE 
I TIPUS % 
APLICABLE 

IMPORTS 

ICIO, per aplicació de l’Ordenança Fiscal 6 
(Art. núm. 7) 

800 € x 3,80 % 30,40 € 

Taxa de la llicència Urbanística, per aplicació 
de l’Ordenança Fiscal 9 (Art. núm. 5) 

800 € x  1,2 % 
9,60 € (*) 

(*) Quota mínima Ordenança Fiscal 9 (Art. 
Núm. 5) 

 
16,00 € 

TOTAL  46,40 € 

 
SISÈ.- Aprovar la liquidació de les fiances que tot seguit es relacionen, i inherents a la 
llicència que s’atorga:  
 
 
 
Resultat del càlcul de la fiança de residus, per aplicació del Decret 89/2010, de 29 de 
juny, pel qual s’aprova el programa de residus de la construcció de Catalunya i per 
aplicació de l’Ordenança Fiscal de gestió de residus de la construcció: 
PEM        800,00€ 
%         0,15% PEM 
Quota       1,20€ 
 
SETÈ.- Aquesta llicència està sotmesa al compliment de les següents condicions:  

 
• Finalitzades les obres, la persona interessada presentarà a l’Ajuntament el 

certificat o document acreditatiu dels residus de la construcció, la no 
presentació d’aquest document donarà lloc a l’exigència de les 
responsabilitats que siguin procedents d’acord amb la normativa vigent. 
 

• L’execució de les obres s’ajustarà a la normativa vigent en matèria de 
seguretat i salut segons compliment del R. D. 1627/97 de 24 d'octubre 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

 
VUITÈ.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents. 
 
 

Total Residus (import mínim – Decret 89/2010)  150,00 € 
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APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 21:50 hores d el dia 29 de setembre de 2016, 
de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta d e 9 pàgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
 
 
 
  
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  


