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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 24 de setembre de 2018 
va aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent: 

«ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2018.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:20 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:

- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
- Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
- Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
- Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
- Miracle Guerra i Sala, regidora

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents:

-    Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Pol Ejarque i Cortés, regidor

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1.Aprovació acta sessió anterior.

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

COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIA DIGITAL

2. Esmena errada material en acord d'incoació del contracte de 
subministrament d'ordinadors

La Junta de Govern Local ha aprovat en data 3 de setembre de 2018, la incoació del 
contracte de subministrament de 92 ordinadors per a les dependències municipals, en 
la modalitat de lloguer amb opció de compra i mitjançant el procediment obert 
simplificat, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars i Plec de 
prescripcions tècniques, regularan aquesta contractació. L’import de licitació màxim 
per a la durada inicial del contracte s’ha aprovat en un màxim de //89.256,20.-// €, 
21% d’IVA exclòs, amb previsió de data d’inici del contracte d’1 de novembre de 2018, 
i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.63202, essent una despesa plurianual.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació a649660c951c40f5b2ef0214cfbf16a2001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Amb posterioritat a l’adopció de l’acord d’incoació i una vegada emès el certificat del 
mateix, s’ha detectat una errada material quant a l’aplicació pressupostària indicada 
en l’apartat tercer, en ser la correcta la 02.920.20600.

En aquest sentit s’ha de procedir a esmenar l’error material detectat, en aplicació de 
l’establert a l’apartat 2 de l’article 109. Revocació d’actes i rectificació d’errors, de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

Atès que aquest error material no comporta una modificació substancial en la licitació, 
que ja es troba publicada, procedeix aprovar-ne únicament la seva esmena quant a 
l’aplicació pressupostària.

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Comunicació i estratègia digital 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORD

ÚNIC. Aprovar la modificació de l’acord d’incoació de l’expedient de contractació del 
subministrament de 92 ordinadors per a les dependències municipals, en la modalitat 
de lloguer amb opció de compra, licitat pel procediment obert simplificat, amb 
l’esmena de l’errada material detectada en l’aplicació pressupostària indicada en 
l’apartat tercer de l’esmentat acord, que quedarà redactat de la següent manera:

“Autoritzar la despesa de caràcter plurianual, amb import màxim que inclou l’IVA de 
108.000,00 €, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
02.920.20600 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, subordinat al 
crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022 atenent 
el següent desglòs que inclou l’IVA:

 Exercici 2018: 4.500,00 € 
 Exercici 2019 a 2021: 27.000,00 €/any 
 Exercici 2022: 22.500,00 €”

3. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 09:25 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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