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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2015

A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, 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

- 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, 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 anterior.

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Contractació

2. Pròrroga del contracte de servei per a l'atenció psicològica a l'Àrea de 
Polítiques d'Igualtat.

En data 30 de setembre de 2013 es va formalitzar el contracte de servei per a l’atenció 
psicològica a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2013 a la 
senyora G. R. M. (LOPD) amb DNI (LOPD), per import màxim de 22.440,00 €, exempt 
d’IVA, pels dos (2) anys de durada inicial del contracte, establint com a data 
d’inici d’efectes de la prestació l’1 d’octubre de 2013. En conseqüència, el contracte 
finalitzarà el proper 30 de setembre de 2015.

En la clàusula 3a del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen aquest 
contracte s’estableix que podrà ésser prorrogat per dos (2) anys més per acord exprés 
d’ambdues parts, abans de l’acabament del mateix.
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La voluntat d’aquest Consistori és continuar la relació contractual amb l’adjudicatària del 
contracte per dos (2) anys més, tal i com estableix la tècnica municipal en el seu informe 
de data 27 de juliol de 2015, esgotant la totalitat de possibilitat de pròrroga, i la persona 
adjudicatària, per la seva part, ha manifestat també la seva conformitat amb la pròrroga 
per dos (2) anys més i en les mateixes condicions que el contracte actual, tal i com se’n 
desprèn del seu escrit presentat en data 30 de juliol de 2015 i registre d’entrada núm. 
2015/5692.

La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe favorable en data 1 de setembre 
de 2015, que queda incorporat a l’expedient.

Per tot l’exposat, a proposta  de la regidoria de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, la Junta de 
Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Prorrogar per dos (2) anys més el contracte de servei per a l’atenció 
psicològica a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb 
la senyora G. R. M. (LOPD), amb DNI (LOPD), per import màxim de 22.440,00 €, exempt d’IVA, 

des de l’1 d’octubre de 2015 i fins el 30 de setembre de 2017.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
22.440,00 € que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària de l’exercici 
2015, núm. 32.231.22706, subordinada al crèdit que es consigni als pressupostos dels 
exercicis 2016 i 2017, en les quanties següents:

- Exercici 2015 ..........................   3.060,00 €
- Exercici 2016 .......................... 11.220,00 €
- Exercici 2017 ..........................   8.160,00 €

TERCER. Notificar el present acord a la persona adjudicatària per al seu coneixement i 
efectes.

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR

Contractació

3.Adjudicació del contracte de servei de manteniment del software A3Nom.   

Per acord de la Junta de Govern Local de 22 de maig de 2015, es van aprovar l’expedient 
i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques relatives 
al contracte de servei de manteniment de l’aplicació informàtica A3Asesor-Nom, i es va 
convocar la licitació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb un import de 
1.290,00 €/any, 21% d’IVA exclòs, convidant únicament l’empresa Wolters Kluwer 
España SA, per ser la titular dels drets d’explotació i dels dret de propietat intel·lectual 
de l’aplicació.

Com a requisit per a l’adjudicació del contracte, es va requerir l’empresa Wolters Kluwer 
España A per a què presentés declaració de conformitat a prestar el servei en les 
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mateixes condicions que l’oferta presentada per ells i que va servir per a l’elaboració dels 
plecs.

En haver presentat l’empresa Wolters Kluwer España SA amb CIF A-58417346 la 
declaració i documentació requerides en dates 31 de juliol de 2015 i 16 de setembre de 
2015, i per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de l’Àrea de Règim Interior, la Junta 
de Govern Local acorda el següent:  

PRIMER. 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, amb subjecció al Plec 
de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de 
Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la 
seva proposició.

SEGON.  Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i publicar-lo en el perfil 
del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 dies 
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació.

QUART. 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 23.920.21600 del 
vigent pressupost municipal.

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

ALCALDIA

URGÈNCIA I. 4.Adjudicació contracte de subministrament de vehicle dins de 
l'Acord Marc aprovat pel Consorci Català del Desenvolupament Local de 
Catalunya (expedient 2013.02)   

El 30 de novembre de 2012 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va acordar adherir-se 
al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya 
es realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, 
pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.

Atès que és necessari un vehicle per l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament perquè els 
treballadors municipals es puguin desplaçar i fer les seves tasques. 

Dins del plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord Marc pel subministrament de 
vehicles en les modalitats de compra i arrendament amb opció de compra amb destinació 
a les Entitats Locals de Catalunya consten 8 lots de vehicles amb diferents 
característiques.



Vist que el lot número 5 s’ajusta a les necessitats actuals.

Vista l’oferta presentada pel BBVA Autorenting amb registre d’entrada 5874/2015 segons 
el qual la prima mensual és de 325,73€ IVA exclòs.

La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe de data 17 de setembre de 2015 
que queda incorporat a l’expedient.

A proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local acorda el següent:  

PRIMER. Adjudicar, dins l’Acord Marc aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament 
Local de Catalunya, el contracte de subministrament, en la modalitat d’arrendament 
operatiu d’un vehicle per l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
segons el detall següent:

Adjudicatari: BBVA Autorenting, SA  CIF A60028776
Vehicle: Nissan NV200 1.5 DCI 90 CV BASIC FURGON 4P
Durada contracte: 48 mesos
Quilometratge anual: 10.000 Kms
Preu vehicle: 394,13€ al mes IVA inclòs
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0302 euros/Km sense IVA
Pagament quilòmetres per excés: 0,0648 euros/Km sense IVA
Opció de compra a 48 mesos: 5.600 euros més IVA

Condicions especials: el vehicle haurà de subministrar-se amb el logotip de l’Ajuntament 
retolat a les dues portes davanteres i al porta posterior. 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de 
18.918,24 €, que inclou l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.151.20400 del 
vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost dels 
anys 2016, 2017, 2018 i 2019, en les quanties següents i condicionat a la data de 
lliurament del vehicle, ja que en el PCAP determina que el termini màxim de lliurament 
és de 60 díes a comptar des de la data de la comanda, amb una previsió a 1 de 
desembre de 2015:

Exercici 2015 ..............    394,13€
Exercici 2016 .............. 4.729,56€
Exercici 2017 .............. 4.729,56€
Exercici 2018 .............. 4.729,56€
Exercici 2019 .............. 4.335,43€

TERCER. Requerir a BBVA Autorenting, SA que en el termini de deu dies hàbils, 
comptats a partir de l’endemà de la comunicació de l’adjudicació el resguard acreditatiu 
d’haver dipositat en la tresoreria municipal d’aquest ajuntament, tal i com es preveu en 
els articles 95 i ss. I 151 del TRLCSP, l’import d’una garantia equivalent al 5% del preu 
d’adjudicació.                                           

QUART. Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes oportuns.



La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

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 11:45 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


