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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 38
Data: 30 de setembre de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.05 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 23 de setembre de 2016.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la relació comptable d'obligacions reconegudes núm. 2016/0005.
1.3. Proposta d'aprovació de la 1a pròrroga del contracte del servei: “Monitors per als cursos
del programa municipal d'activitats formatives i tallers didàctics del Museu del Taulell”.
1.4. Despatx extraordinari.
1. Control dels òrgans de govern:
1.1. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 23 de setembre de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 23 de setembre de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions contingudes en la relació comptable d'obligacions reconegudes núm.
2016/0005.

Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 27 de setembre de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, Regidora delegada d´Intervenció, Gestió pressupostària i Recaptació,
fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 1337/2015
de 22 de juny, modificat per decret de l´alcaldia número 1869/2015, de modificació i
ampliació de competències en la Junta de Govern Local, reassignació de matèries a Àrees
organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en tinents d'alcalde i
regidors.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 2016/0005, que recullen les factures per
despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la fiscalització i conforme de l'interventor municipal.
Atés que de conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny , de delegació de competències, modificat per decret de l´alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d´alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconèixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la relació comptable d'obligacions reconegudes núm. 2016/0005 per import de 80.877,22
euros corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'aprovació de la 1a pròrroga del contracte del servei: “Monitors per als
cursos del programa municipal d'activitats formatives i tallers didàctics del Museu del
Taulell”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 27 de setembre de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25/09/2015, va acordar
adjudicar a Gestiona Cultura, SLU, el contracte per a la prestació del servei de “monitors per
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als cursos del programa municipal d'activitats formatives i tallers didàctics del Museu del
Taulell”.
Vist que en data 02/10/2015, es va firmar el corresponent contracte administratiu, per un
import de 115.201,33 € (21% IVA inclòs), la duració inicial del qual es va fixar en 1 any, que
finalitzarà el 02/10/2016, sent prorrogable fins a un màxim de 2 anys, amb la sol·licitud
prèvia expressa del contractista, i aprovada per l'òrgan de contractació competent.
Vist l'escrit presentat pel contractista en data 06/07/2016, en el que sol·licita a l'Ajuntament la
pròrroga del contracte per un any més.
Vists l'informe jurídic de data 26/09/2016 i l'informe del servei de data 20/09/2016.
Vistes les operacions comptables número 2.2016.1.21500 i 2.2016.8.00111, de data
19/09/2016, i la fiscalització de conformitat de la present proposta realitzada per l'interventor
municipal.
Atès el que disposa l'article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que preveu
expressament la possibilitat de prorrogar els contractes per acord de l'òrgan de contractació.
Atesa la competència atribuïda a l'alcalde per l'article 21.1 ñ) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL): “Contractacions i concessions de
qualsevol classe quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost ni, en tot cas, els sis milions d'euros, així com els plurianuals quan la seua
duració no siga superior a quatre anys...”
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la 1a pròrroga del contracte: “Monitors per als cursos del programa
municipal d'activitats formatives i tallers didàctics del Museu del Taulell”, subscrit amb
Gestiona Cultura, SLU, NIF , en data 02/10/2015, per un nou termini d'un any, per la qual
cosa finalitzarà el pròxim 02/10/2017, no sent susceptible de nova pròrroga.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 115.201,33 euros. Els
corresponents a l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 320 22622 del pressupost
vigent on hi ha crèdit adequat i suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació
pressupostària prevista per a l'exercici 2017, conforme al desglossament següent:
–
–

Any 2016: ........................................................................................................ 20.614,63 €
Any 2017: ........................................................................................................ 94.586,70 €

Tercer. Traslladar del present acord a l'interessat, a l'Àrea de promoció cultural i serveis a la
ciutadania i a la intervenció municipal als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.4. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Precs i preguntes.
En este punt no es produeix cap intervenció.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta acta.

