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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER LA 
JUNTA DE GOVERN EL DIA 25 de juliol de 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:45 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, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la secretària 
general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa
- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
- Carme Benito Gómez, regidora
- Jordi Anducas i Planas, regidor

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res següents: 
Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado García i J.A. Andrés Palacios i Manel Ripoll i 
Puertas.

La  presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió de data 18 de juliol de 2016

SECRETARIA

2. Pròrroga del contracte de servei de manteniment de l'aplicació informàtica 
A3Asesor-Nom

En data 21 de setembre de 2015 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 
servei de manteniment de l’aplicació informàtica A3Asesor-Nom a l’empresa Wolters 
Kluwer España SA amb CIF A-58417346, per import de 1.290,00 €/any, 21% d’IVA exclòs, 
amb una durada inicial d’un any, prorrogable per un any més, amb data d’inici d’efectes 
de 21 de setembre de 2015, essent formalitzat en la mateixa data. En conseqüència, el 
contracte finalitzarà el proper 20 de setembre de 2016.

En la clàusula 6a del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula aquest 
contracte s’estableix que podrà prorrogar-se si és voluntat de l’Ajuntament, per un (1) any 
més, essent obligatori per a l’empresa adjudicatària.

La voluntat d’aquest Consistori és continuar la relació contractual amb l’empresa 
adjudicatària del contracte per un (1) any més, tal i com s’estableix en l’informe emès en 
data 12 de juliol de 2016 per la tècnica del servei de recursos humans, esgotant la totalitat 
de possibilitat de pròrroga. 

La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe favorable en data 13 de juliol de 
2016, que queda incorporat a l’expedient.



Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Règim Interior la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, ha adoptat els següents acords:

PRIMER. Prorrogar per un (1) any més el contracte de manteniment de l’aplicació 
informàtica A3Asesor-Nom, amb l’empresa Wolters Kluwer España SA amb CIF A-
58417346, per import màxim de 1.290,00 €/any, 21% d’IVA exclòs, des del 21 de 
setembre de 2016 i fins el 20 de setembre de 2017.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de 
1.560,90 €, que inclou l’IVA, amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 
02.920.21600 del vigent pressupost municipal. 

TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i 
efectes.

ENSENYAMENT

3. Acceptació del Programa complementari d'escolarització en primera infància 
per al curs 2015-2016 de la Diputació de Barcelona

El 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el 
Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2015-2016, en el 
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i la concessió dels ajuts corresponents 
a la fase primera.

Aquest Acord es va publicar al BOP el dia 11 de juliol de 2016, i, al punt TERCER del mateix 
s'estableix l'import de 2.932,62.-€ com l'atorgat a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat 
en la primera fase de l'ajut.

L'ajut consta de dues fases, aquesta primera, amb un atorgament d'ofici de l'import abans 
esmentat, i una segona amb un import a valorar en base a les dades aportades en el 
document que cal adjuntar a aquesta acceptació.

Amb tot, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
acords:

PRIMER.- Acceptar l'import de 2.932,62.-€ en concepte de primera fase del Programa 
complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2015-2016.

SEGON.- Trametre aquesta Acceptació, juntament amb la documentació requerida a tal 
efecte, a través del Portal de Tràmits de la Diputació de Barcelona.

A continuació, la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre del dia, per 
raó d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.
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SERVEIS PÚBLICS

URGENCIA I. Pròrroga conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de la Palma de 
Cervelló en determinades matèries de medi ambient

El 30 de maig de 2013 es va formalitzar un conveni interadministratiu entre l’Ajuntament 
de la Palma de Cervelló i aquest Ajuntament per a la col·laboració en determinades 
matèries de medi ambient.

Aquest conveni tenia una vigència inicial d’un any, renovable de forma expressa per 
períodes iguals fins que qualsevol de les parts desistís expressament de continuar en la 
col·laboració.

Per acord de la Junta de Govern Local de 12 de desembre de 2014, es va aprovar la 
pròrroga per un altre període anual, amb efectes de 30.05.2014 a 30.05.2015 i per acord 
de JGL de 27.07.2015 es va prorrogar amb efectes de 30.05.2015 a 29.05.2016.

Atès que ambdós ajuntaments han manifestat la seva intenció de seguir amb la 
col·laboració en els mateixos termes fixats en el conveni inicial, procedeix formalitzar la 
seva pròrroga per un altre període anual, amb efectes del 30.05.2016.

La secretària municipal ha emès informe que resta incorporat a l’expedient.

Per tot l’exposat, a proposta del titular de l’Àrea de Serveis Públics, la  Junta de Govern 
Local ha adoptat els següents acords:

PRIMER. Aprovar la pròrroga anual del Conveni interadministratiu de col·laboració en 
determinades matèries de medi ambient, signat el 30 de maig de 2013 entre l’Ajuntament 
de la Palma de Cervelló i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat

SEGON. Fixar el 30 de maig de 2016 com a data inicial de la vigència de la pròrroga i el 
29 de maig de 2017 com a data de finalització.

TERCER. Donar trasllat d’aquest acord al departament municipal de Recursos Humans i a 
l’Ajuntament d ela Palma de Cervelló als efectes escaients.

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 11:15 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 Montserrat Febrero i Piera
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