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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió Extraordinària, realitzada per la Junt a de Govern Local el dia 30 de desembre 
de 2015. 
 
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors, que tot 
seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la Presidència del Sr. Alcalde 
Alfred Blanch Farnós, assistit per la Secretària acctal., essent les tretze hores i trenta minuts 
del dia 30 de desembre de 2015, per celebrar Sessió Extraordinària de la Junta de Govern 
Local. 
 
Assistents: 
 

• Alcalde: Sr. Alfred Blanch Farnós 
 

• Regidors:   Sra. Montse Rodríguez Arasa  
  Sra. Judit Lleixà Solà 
  Sr. Antonio Ollés Molías 

 
Secretària acctal. de la Corporació:  Sra. Isabel Verge Caballé 
 

Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 23-12-2015. 
 
2. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva del contracte per la prestació del servei 

d’assessoria laboral i fiscal. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterio r de data 23-12-2015. 

 
    L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat. 

 
2. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva de l contracte per la prestació del 

servei d’assessoria laboral i fiscal. 
 

Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 3 de desembre de 
2015, aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat 
del contracte per la prestació del servei d’assessoria laboral i fiscal. 
Atenent que formulada invitació per a l’adjudicació a 3 empreses capacitades per 
desenvolupar el servei es va presentar oferta per: 
1. LIMGEST, SL. 
2. Serveis Integrals Plana, SL. 
3. Abelló Assessors, SL. 
Atenent que les ofertes econòmiques presentades pels licitadors van ser:  
1. LIMGEST, SL: 30.898,56 €. 
2. Serveis Integrals Plana, SL:  24.393,60 €. 
3. Abelló Assessors, SL: 23.173,92 €. 
Atenent que en aplicació del que disposa la clàusula divuitena del plec de clàusules 
econòmiques, administratives i tècniques reguladores del procediment, es va formular 
requeriment als licitadors que van presentar l’oferta econòmica més avantatjosa per tal 
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que en el termini no superior a quaranta-vuit hores presentessin la seva oferta sobre els 
aspectes objecte de negociació. 
Atenent que els licitadors han presentat les seves ofertes sobre els termes de negociació 
i que aquestes són les següents: 
1. LIMGEST, SL: 

• Reducció d’honoraris: 1 punt. 
• Altres millores: 3 punts. 
  Total:   4 punts. 

2. Serveis Integrals Plana, SL: 
• Reducció d’honoraris: 2 punts. 
• Altres millores: 4 punts. 
Total:   6 punts. 

3. Abelló Assessors, SL: 
• Reducció d’honoraris: 2 punts. 
• Altres millores: 5 punts. 

Total:   7 punts. 
 
Atenent que en aplicació dels criteris de valoració previstos al plec de clàusules 
econòmiques, administratives i tècniques reguladores del procediment, la valoració de les 
ofertes és la següent: 
1. LIMGEST, SL: 

• Baixa en el preu: 11,02 punts. 
• Mitjans humans amb especialització laboral  adscrits  
a la prestació del servei: 0,00 punts. 
• Reducció d’honoraris: 1 punt. 
• Altres millores: 3 punts. 

Total:   15,02 punts. 
2. Serveis Integrals Plana, SL: 

• Baixa en el preu: 14,37 punts. 
• Mitjans humans amb especialització laboral  adscrits  
a la prestació del servei: 2,00 punts. 
• Reducció d’honoraris: 2,00 punts. 
• Altres millores: 4,00 punts. 

Total:   22,37 punts. 
3. Abelló Assessors, SL: 

• Baixa en el preu: 15,00 punts. 
• Mitjans humans amb especialització laboral  adscrits  
a la prestació del servei: 2,00 punts. 
• Reducció d’honoraris: 2,00 punts. 
• Altres millores: 5,00 punts. 

Total:   24,00 punts. 
 
Vistes les actes de la Mesa de contractació de 17 de desembre i 22 de desembre de 2015. 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de desembre de 2015, va 
formular requeriment a l’empresa Abelló Assessors, SL.,  per tal que presentes la 
documentació següent: 

• Justificació d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
 
Atenent que en data 28 de desembre de 2015, es va presentar la documentació requerida, 
la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
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PRIMER. Adjudicar a l’empresa Abelló Assessors, SL., el contracte per la prestació del 
servei d’assessoria laboral i fiscal, en les condicions següents: 

• Preu: 23.173,92 €. 
• Execució de millores proposades en l’oferta presentada. 

 
SEGON. Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini de deu dies hàbils, comptats a 
partir de la recepció de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del 
contracte administratiu. 
 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària, licitadors participants i 
Intervenció de fons. 
 
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, per a la signatura del 
contracte administratiu corresponent. 
 

I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les tretze 
hores i quaranta minuts i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

 
Vist i plau 
L’Alcalde, 

 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 

 


