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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 15 DE MAIG DE 2015

Corbera de Llobregat, 15 de maig de 2015

A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 11:35 
hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en primera convocatòria, per a dur 
a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Rosa Boladeras i Serraviñals, i assistits per la 
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen:

ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS 
Presidenta

Hi son presents el Tinents d'alcalde següents:

MANEL RIPOLL I PUERTAS (no adscrit)
Primer Tinent d'alcalde

MIQUEL AREGALL I COMAS (PSC-GiU)
Segon Tinent d'alcalde

JAUME GUIM I ROYO (no adscrit)
Tercer Tinent d’alcalde

Regidors/res Delegats/des que hi assisteixen:

RAMON GABARRON RUBIO (PSC-GiU)
MONTSERRAT ISERN BOFARULL (PSC-GiU)
ALFREDO PRADO GARCIA (PSC-GiU)
JOSE ANTONIO ANDRÉS PALACIOS (PSC-GiU)
ERIC BLANCO MORAGAS (CiU)
ISIDOR SCHMID AGUIÑIGA (no adscrit)

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen , per unanimitat, els acords 
següents:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2. Incoació contracte subministrament i manteniment llicències software 
antivirus.

La protecció antivirus de les instal·lacions i aparells informàtics de l’Ajuntament és 
un servei del tot necessari pel correcte funcionament de les mateixes i per a 
garantir un bon servei cap a la ciutadania.

Des del servei d’informàtica s’ha comunicat la necessitat de renovar l’actual 
protecció antivirus que caduca el proper 31 de maig. Per a fer-ho, i atesa la 
proximitat d’aquesta data, es considera que es dóna el pressupost necessari per a 



la contractació de les llicències necessàries que garanteixin el correcte 
funcionament de les instal·lacions informàtiques municipals, i que aquesta es 
realitzi per a la tramitació d’urgència.

S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat 
informat favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament en data 28 d’abril 
de 2015, quedant incorporats a l’expedient. 

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Tecnologia i Innovació, la Junta de 
Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Declarar la urgència en la tramitació de l’expedient per concorre-hi raons 
d’interès públic que ho aconsellen.

SEGON. Iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament amb 
instal·lació de 101 llicències de software antivirus, mitjançant el procediment 
negociat sense publicitat, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules 
administratives generals referent als contractes de subministraments aprovats per 
l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en 
//6.523,50.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb una durada de tres anys, establint com a 
data d’inici prevista del contracte l’1 de juny de 2015.

TERCER. Convidar a les empreses que es diran per a què presentin, si escau, les 
proposicions econòmiques per prendre part en el procediment negociat convocat, 
tot comunicant-los que disposen de vuit dies (8) naturals comptats a partir de 
l’endemà de la recepció de la notificació d’invitació a la licitació, per correu 
electrònic, per a presentar les proposicions i documentació complementària adient:

 Distribuidora Servicios Antivirus, SL
o CIF B-61818894
o Email: j.beltran@dsav.net

 Sinerghia NT Global Solutions SL
o  CIF B-66504184
o Email: giraudier@sinerghia.com

 Abast Systems SA
o CIF A-59104612
o Email: msegura@abast.es

QUART. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual per import total del contracte 
de //7.893,44.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a les partides 
pressupostàries següents del vigent pressupost municipal i amb el desglòs que s’hi 
detalla, subordinada al crèdit que es consigni per als pressupostos dels anys 2016, i 
2017, i resta condicionada a l’existència de crèdit suficient  a cada exercici 
pressupostari:

Exercici 2015

5.316,14 € 23.920.22002 Subministrament llicències software 
antivirus

859,10 € 23.920.21600 Manteniment llicències
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Exercici 2016

Exercici 2017

3. Sol·licitud al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat ampliació hores del servei d'atenció domiciliària (SAD).

La Junta de Govern Local en sessió de l’1 de febrer de 2013 va aprovar el Conveni 
de col·laboració per a la gestió mancomunada del servei d’atenció domiciliària 
(SAD) entre el Patronat comarcal de serveis a la persona del Baix Llobregat i 
diferents municipis de menys de 20.000 habitants del Baix Llobregat, corresponent 
als anys 2013-2017. 

En aquell mateix acord i en el corresponent a la Junta de Govern Local de 10 d’abril 
de 2015 s’han determinat les aplicacions pressupostàries de les anualitats fins el 
2017.

En aquest Conveni s’estima que per al primer any de vigència es destinarà per al 
municipi de Corbera un volum mínim de 800 hores i el segon any de 816 hores. En 
aquests moments, d’acord amb la informació facilitada pels Serveis Socials bàsics, 
a la vista de les hores ja fetes en el 2014 (1230 hores ) i el que es porta facturat 
enguany (532 hores de gener a abril) es pot concloure que pel 2015 es superaran 
abastament les estimades en el conveni.

Per això, i tenint en compte que a banda de les necessitats actuals hi han noves 
demandes de persones no ateses que haurien d’incorporar-se al servei d’atenció 
domiciliària, es proposa sol·licitar al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 
Baix Llobregat l’ampliació de les hores de prestació del servei de tal manera que en 
el conjunt global de l’any 2015 es puguin realitzar un total de 1.800 hores de SAD. 
Això significa un increment per a aquest 2015 d’unes 950 hores.

A proposta de la Tinència d’alcaldia de Benestar Social, la Junta de Govern Local 
acorda el següent: 

PRIMER. Sol·licitar al Patronat Comarcal de Serveis a la persona del Baix Llobregat 
(CIF P0800189C), en el marc del conveni regulador existent, l’ampliació de 950 
hores del servei d’atenció domiciliària per aquest 2015, amb un cost màxim de 
14.430,50€ (IVA exclòs) i amb un IVA estimat de 1.443,05€ 

SEGON. Facultar l’Alcaldia de l’Ajuntament per a la formalització, en el seu cas, 
dels acords corresponents al conveni.

TERCER. Notificar aquest acord al Patronat Comarcal de Serveis a la persona del 
Baix Llobregat.

859,10 € 23.920.21600 Manteniment llicències

859,10 € 23.920.21600 Manteniment llicències



4. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica 
de caràcter general. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 12:05 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

Vist i Plau
La secretària L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez Rosa Boladeras Serraviñals
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