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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 29 de maig de 2017 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 22 DE MAIG DE 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:10 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
- 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, J.A. Andrés Palacios i Manel 
Ripoll i Puertas.

Absents/excusats:
 

- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa

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.

SECRETARIA

2. Pròrroga conveni interadministratiu 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 corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per acords de la Junta de Govern Local s’han aprovat les respectives pròrrogues per 
períodes anuals, la darrera amb vigència fins el 29 de maig de 2017.

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.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Serveis Públics, la 
Junta de Govern Local acorda el següent:

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 2017 com a data inicial de la vigència de la pròrroga i 
el 29 de maig de 2018 com a data de finalització.

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

CONTRACTACIÓ

3. Incoació del procediment de contractació del servei de manteniment dels 
servidors de l'Ajuntament.

L’Ajuntament disposa d’un centre de procés de dades o servidor central (en endavant 
CPD) on es troben instal·lats els diversos programes de gestió i control, i les seves 
bases de dades que serveixen per al desenvolupament de les tasques habituals i 
diàries tant de les dependències administratives municipals com de la Policia Local. 

Pel correcte funcionament del CPD és necessari comptar amb un grup electrogen que 
asseguri l’energia elèctrica en cas d’un tall en el subministrament.

Des del servei d’informàtica s’ha comunicat la necessitat de renovar l’actual contracte 
de manteniment integral del CPD, que inclou tant el hardware com el software i que 
finalitza el proper 30 de juny, així com del grup electrogen que li dóna suport, i d’un 
servei d’assistència tècnica per a necessitats que puguin sorgir que estiguin 
relacionades amb el CPD. Per tant, és necessari iniciar una nova contractació del servei 
per part d’una empresa especialitzada.

S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particular i el plec de 
condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats 
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporats a 
l’expedient.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Règim Interior, la Junta 
de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei de manteniment integral 
del CPD de l’Ajuntament, del grup electrogen i d’un servei d’assistència tècnica del 
CPD, mitjançant el procediment obert amb aplicació de mesures de gestió eficients en 
la tramitació, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
condicions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives generals 
aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. L’import de licitació 
s’estableix en un màxim de //21.000,00.-// €, 21% d’IVA exclòs, per a la durada del 
contracte establerta en tres anys i fixant com a data d’inici prevista pel contracte l’1 
de juliol de 2017.

SEGON. Convocar el procediment obert publicant la licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini màxim de 15 dies naturals per a presentar les pliques, 
a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat.

TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual per import total del contracte de 
//25.410,00.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida 
pressupostària 02.920.21600 del vigent pressupost municipal, subordinada al crèdit 
que es consigni en els pressupostos dels anys 2018, 2019 i 2020, en les quanties 
següents:

Exercici 2017 .................. 4.235,00 €
Exercici 2018 .................. 8.470,00 €
Exercici 2019 .................. 8.470,00 €
Exercici 2020 .................. 4.235,00 €

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.

EDUCACIÓ

4. Sol·licitud de subvenció per l'Escola de Música, a la Generalitat, per al curs 
2015-2016.

El 9 de maig de 2017, amb NRE ENTRA-2017-4163, l'Ajuntament va rebre tramesa de 
la carta del director general de Centres Públics per tal d'iniciar l'expedient de subvenció 
per al sosteniment del funcionament de l'escola municipal de música corresponent al 
curs 2015-2016, juntament amb la sol·licitud de subvenció i la documentació que l'ha 
d'acompanyar.

Entre els documents que caldrà adjuntar a la sol·licitud hi ha l'adopció d'un acord per 
part de l'òrgan competent de la corporació referent a la sol·licitud de subvenció al 
Departament d’Ensenyament.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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El 10 de maig de 2017 el tècnic d'ensenyament de l'Ajuntament va emetre un informe 
sobre la conveniència d'aprovar la sol·licitud l'esmentada subvenció. 

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Ensenyament, la Junta 
de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER.- Sol·licitar la subvenció per al sosteniment del funcionament de l'Escola 
Municipal de Música Lluís Soler i Ametller, al Departament d'Ensenyament, per al curs 
2015-2016.

SEGON.- Facultar l'Alcaldessa, o la persona en qui delegui, per sol·licitar l'esmentada 
subvenció i signar la documentació necessària.

TERCER.- Trametre la sol·licitud pels mitjans previstos a tal efecte dins d’un termini 
que finalitzarà el 26 de maig de 2017.

5. 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 10:25 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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