ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA
13 DE JUNY DE 2016.
Sent les 18,35 hores del dia 13 de Juny de 2016 sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa,
Sra. Maite Pérez Furio, es reuneixen els membres de la Junta de govern local, Sra. M.
Dolors Lafont Avinent i D. Miguel Bonet Sancho, assistit de la secretària-interventora de
l'ajuntament, Amparo Ferrandis Prats, es procedeix a informar dels assumptes que es
detalla a continuació:

•

S'informa del contingut dels esborranys de les actes corresponents a les sessions
celebrada els dies 16, 23 i 30 de maig, vistos per la junta de govern local s'acorda
per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes.

•

Seguidament informa l'alcaldessa de la necessitat i conveniència de contractar els
serveis per a l'organització i desenvolupament de l'escola d'estiu durant el mes de juliol.
Així com que, donada l'especialitat dels treballs a realitzar, la inexistència de mitjans
materials i personals a l'Ajuntament per a la realització d'aquest servei, cal
l'externalització del mateix.

CONSIDERANT que, el pressupost màxim del contracte ascendeix a 1.652,89 €, més l'IVA
per import de 347,11 € euros (menor de 18.000 euros, art. 138.3 TRLCSP).
Que d'acord amb el que estableixen els arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
donada la quantia del contracte, es pot tramitar com un contracte menor de serveis.
I per a la tramitació d'aquests contractes, l'art. 111.1 d'aquesta norma només exigeix
l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Que en l'aplicació pressupostària de despesa 326.480 01 del Pressupost Municipal en vigor, ha
crèdit adequat i suficient segons fiscalització favorable de la Intervenció.
L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és l'alcalde, en virtut del que disposa la
disposició addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector públic, no obstant aquesta ha delegat en la Junta
de Govern Local.
Pel que després deliberació de l'assumpte i un cop examinat el pressupost presentat per MARIA
TERESA ADAM FELICI, amb DNI: 73.771.545-B, i domicili en C / LUIS OLIAG 69-1º- A, i
trobant-ho conforme amb els requeriment exigits per l'execució d'aquest servei, s'acorda per
unanimitat:

PRIMER.- Autoritzar la despesa de 1.652,89 € més l'IVA d'347,11 € amb destinació a la
contractació del servei d'organització i desenvolupament de "l'Escola d'Estiu 2016", despesa
imputable a la partida 326 480.01 del Pressupost Municipal en vigor .
SEGON.- Adjudicar aquest contracte menor de serveis a MARIA TERESA ADAM FELICI amb
DNI 73.771.545-B, per a la seva realització d'acord amb el pressupost detallat presentat,
denominat "escoles d'estiu Diverestiu 2016" i amb subjecció a les següents condicions:
1
2 - Els treballs a realitzar d'acord amb el que preveu la programació sota la supervisió de la
Sra. Alcaldessa en el termini de comprès entre el 4 al 31 de juliol de 2016. La durada del
contracte serà d'1 mes (inferior a un any segons art. 23.3 TRLCSP).
1

- El preu del contracte es fixa en 1.652,89 € més l'IVA d'347,11 €, amb càrrec a la partida
326 480.01 del Pressupost Municipal en vigor.

2
1

- El pagament s'efectuarà contra presentació de factura emesa per l'adjudicatari amb la
conformitat de la Sra. Alcaldessa.

TERCER.- Traslladar el present acte a la interessada i ple de l'Ajuntament als efectes oportuns.
•

Seguidament es dóna compte a la Junta de Govern de l'escrit presentat per D.
Miguel Martínez Devesa en data 9 de Juny de 2016 Nº d'entrada 897; la junta es
dóna per assabentada i s'admet a tràmit el que es demana.

I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 19.45 hi per constància del que
s'ha actuat s'estén la present acta i se sotmet a la signatura de la Presidenta.
PRESIDENTA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

