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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 9 de setembre de 2019 
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 SEGONA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 29 DE JULIOL DE 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:00 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
en segona 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 acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

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
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

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.

CONTRACTACIÓ

2. Proposta de devolució de la fiança del contracte de subministrament amb 
manteniment de 101 llicències de software antivirus (2015-2018).

En data 17 de juny de 2015 es va formalitzar el contracte de referència, amb l’empresa 
Distribuidora de Servicios Antivirus, SL amb CIF B61818894, amb data d’inici el 12 de 
juny de 2015 i finalització l’11 de juny de 2018. L’adjudicatari va dipositar la fiança 
definitiva corresponent a aquest contracte, mitjançant una retenció de la factura 
inicial, per import de 320,77 €.

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

Codi Segur de Validació a3287e0db2aa45c488fc27531cac2706001
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De conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es 
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i 
complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la 
resolució del contracte sense culpa del contractista.

El termini de garantia ve fixat en la clàusula 5.2 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i Tècniques en 1 mes a partir de l’informe favorable emès pels tècnics 
municipals, i que tindrà lloc en el termini màxim de 5 dies a comptar de la data de 
finalització del contracte.

En data 21 de maig de 2019 el responsable del Servei d’Informàtica, ha emès informe 
favorable respecte de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per 
haver transcorregut el termini de garantia i en no haver estat detectada cap situació 
imputable a l’execució del servei i al contractista.

La devolució de les garanties dipositades eximeix al contractista de qualsevol 
responsabilitat derivada de l’execució del contracte, tal i com s’estableix en els articles 
100 i 102 del TRLCSP.

La tresorera acctal. i la secretària acctal. de l’Ajuntament han emès informes, que 
queden incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, la Regidoria de Règim interior i equipaments municipals proposa a la 
Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, l’adopció del següent 

ACORD

ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de 
subministrament amb manteniment de 101 llicències de software antivirus, amb data 
d’inici el 12 de juny de 2015 i finalització l’11 de juny de 2018, a l’empresa 
Distribuidora de Servicios Antivirus, SL amb CIF B61818894, per import de 320,77 € 
amb número d’operació 320150002110.

3. Proposta de rectificació d’una errada material en l’acord de la devolució de 
fiança del contracte de serveis pel manteniment integral del CPD de 
l’Ajuntament (2015-2017)

El 10 de juliol de 2018 es va acordar per la Junta de Govern Local, retornar la fiança 
dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de serveis pel manteniment 
integral del CPD de l’Ajuntament (2015-2017) a l’empresa ABAST SYSTEMS, SA amb 
CIF A59104612 per import de 347,71€ amb número d’operació 320150001618.

S’ha detectat una errada material en l’acord de retornament de la fiança dipositada 
per l’empresa adjudicatària del contracte de servei pel manteniment integral del CPD 
de l’Ajuntament, quant al nom de l’empresa adjudicatària, atès que en el moment de 
l’acord no es va tenir en compte l’adoptat en Junta de Govern Local de data 30 de 
gener de 2017, on aquest Ajuntament es donava per assabentat de la transformació 
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de la societat anònima en limitada de l’empresa adjudicatària del contracte de servei 
de manteniment integral del CPD de l’Ajuntament, del grup electrogen i d’un servei 
d’assistència tècnica del CPD, transformant-se l’empresa Abast System SA amb CIF 
A59104612 en Abast Systems SL amb CIF B59104612, subrogant-se aquesta última 
en les obligacions i deures relatius a l’esmentat contracte, amb efectes 15 de 
novembre de 2016 i fins a la finalització del mateix.

Així mateix, en data 13 de novembre de 2017, l’empresa adjudicatària va aportar 
l’escriptura pública de canvi de denominació social d’Abast Systems, SL a Abast 
Systems & Solutions SL, atorgada davant de la notària Sra. E. G. C., amb número del 
seu protocol 984 i data 27 d juliol de 2017, essent inscrita  en data 22 d’agost de 2017 
en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40.203, Foli 154, Full 73607, Inscripció 50, 
considerant-se acreditada l’esmentat canvi de denominació social, per la qual cosa 
s’ha de considerar subrogada en les mateixes condicions contractuals, procedint la 
subsegüent presa de raó per l’òrgan de contractació corresponent.

A data de la present, l’empresa adjudicatària no ha recollit físicament la fiança 
dipositada pel contracte de servei pel manteniment integral del CPD de l’Ajuntament 
(2015-2017) i atès el canvi de denominació social de l’empresa adjudicatària, cal 
procedir a rectificar l’errada material comesa en l’acord de Junta de Govern Local de 
data 10 de juliol de 2018 de retornament de fiança a l’empresa Abast Systems, SA 
amb CIF A59104612, i determinar que la fiança s’ha de retornar a l’empresa Abast 
Systems & Solutions, SL amb CIF B59104612.

Per tot l’exposat, la Regidoria de Règim interior i equipaments municipals proposa a la 
Junta de Govern Local en funcions, com a òrgan de contractació, l’adopció del següent:

ACORD

ÚNIC. Rectificar l’errada material del nom de l’empresa adjudicatària de l’acord de 
retornament de fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de servei 
pel manteniment integral del CPD de l’Ajuntament (2015-2017) a l’empresa Abast 
Systems & Solutions, SL amb CIF B59104612.

4. Proposta per a la devolució de la fiança del contracte de subministrament 
(sense opció a compra), d’un mínim de 90 ordinadors, en la modalitat 
d’arrendament (2014-2018)

En data 1 de juliol de 2014 es va formalitzar el contracte de subministrament d’un 
mínim de 90 ordinadors, en la modalitat d’arrendament sense opció de compra en 48 
mensualitats, amb l’empresa Abast Systems SA amb CIF A59104612. L’adjudicatari 
va dipositar la fiança definitiva corresponent a aquest contracte, per import de 
2.463,98 € . La data d’inici comptable del contracte es fa fixar en l’1 d’agost de 2014 
en previsió que l’entrada dels ordinadors i la declaració de conformitat dels mateixos 
es realitzés dins del mes de juliol de 2014, essent posteriorment modificada en acord 
de la Junta de Govern Local de 24 d’octubre de 2014, ajustant la data d’inici a 1 de 
setembre de 2014, per la qual cosa el contracte va finalitzar el 31 d’agost de 2018.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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De conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es 
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i 
complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la 
resolució del contracte sense culpa del contractista.

El termini de garantia ve fixat en la clàusula 5.2 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i Tècniques en 6 mesos a comptar des de la data de finalització del 
contracte.

La Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2016, acorda que l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat es dona per assabentat de la transformació de la societat 
anònima en limitada de l’empresa adjudicatària del contracte de referència, 
transformant-se l’empresa Abast System SA amb CIF A59104612 en Abast Systems 
SL amb CIF B59104612, subrogant-se aquesta última en les obligacions i deures 
relatius a l’esmentat contracte, amb efectes 15 de novembre de 2016 i fins a la 
finalització del mateix.

Així mateix, en data 20 de novembre de 2017, per acord de Junta de Govern Local 
també s’acorda que aquest Ajuntament es dona per assabentat que l’empresa 
adjudicatària canvia de denominació social d’Abast Systems, SL a Abast Systems & 
Solutions SL, subrogant-se aquesta última en les obligacions i deures relatius a 
l’esmentat contracte, amb efectes de l’aprovació de la present resolució i fins a la 
finalització del mateix.

El 6 de juny de 2019 el responsable del Servei d’Informàtica ha emès informe favorable 
respecte de la devolució de garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver 
transcorregut el període contractat, per haver esgotat el termini de garantia establir i 
per no haver cap responsabilitat imputable al contractista. 

La devolució de les garanties dipositades eximeix al contractista de qualsevol 
responsabilitat derivada de l’execució del contracte, tal i com s’estableix en els articles 
100 i 102 del TRLCSP.

La Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes favorables, que 
queden incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, la Regidoria de Règim interior i equipaments municipals proposa a la 
Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, l’adopció del següent 

ACORD

ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de 
subministrament (sense opció a compra), d’un mínim de 90 ordinadors, en la modalitat 
d’arrendament (2014-2018), amb data d’inici 1 de setembre de 2014 i finalització 31 
d’agost de 2019, a l’empresa Abast Systems & Solutions SL amb CIF B59104612, per 
import de 2.463,98 € amb número d’operació AVC 320140001810.

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

Codi Segur de Validació a3287e0db2aa45c488fc27531cac2706001
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4. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

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 10:40 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico”.

La secretària acctal., Marta Puig Puig       

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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