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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2016.

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
- 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.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

2. Aprovació modificació addenda 2016-2017 conveni de col·laboració per a la 
gestió mancomunada del SAD.

La Junta de Govern Local en sessió de data 11 de gener de 2016 va aprovar l’addenda 
2016-2017 del Conveni de col·laboració per a la gestió mancomunada del servei d’atenció 
domiciliària (SAD) i es va autoritzar la despesa al període de l’addenda aprovada que es 
preveia licitar, per imports de 70.918,29 € en el pressupost 2016 i 48.507,72 € amb càrrec 
a la partida del 2017.

El 22 de setembre 2016 s’ha rebut del Consell Comarcal del Baix Llobregat el contracte del 
SAD formalitzat en data 1 d’agost de 2016 en el que s’inclou una estimació d’hores de 
4386 durant el 2016.

Atesa la necessitat de fer un ajustament comptable a la realitat dels serveis ja realitzats i 
els que es preveuen fins a la finalització d’aquest any 2016, la treballadora social ha emès 
un informe del qual se’n desprèn que el pressupost del SAD en el 2016 s’estima en 
42.897,96 €.

Per això, a proposta de la Regidoria de Benestar Social i Gent Gran, la Junta de Govern 
Local acorda el següent:



PRIMER. Modificar l’addenda 2016-2017 al Conveni de col·laboració per a la gestió 
mancomunada del SAD subscrita el 22 de març de 2016, per tal d’adequar les dades 
econòmiques estimades en l’informe de la treballadora social de l’Ajuntament.

SEGON. Anul·lar l’autorització de la despesa corresponent a l’exercici 2016 en l’import de 
28.020,33 €.

TERCER. Disposar la despesa de la gestió mancomunada del SAD, de caràcter plurianual, 
per a l’exercici 2016 en 27.820,83 € i per l’any 2017 per import de 41.323,92 € subordinat 
al crèdit pressupostari que es consigni amb càrrec a la partida 30.231.46501 del 
pressupost.

SEGURETAT CIUTADANA

3. Aprovació pròrroga del contracte de subministrament, en modalitat 
d'arrendament, de dos vehicles per a la Policia Local.

En data 27 de juliol de 2012 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 
subministrament, en la modalitat d’arrendament, de dos vehicles per al a Policia Local, 
amb una durada de 48 mesos, a l’empresa Alphabet España Fleet Management, SA amb 
CIF A-91001438, per import de //82.046,88.-// €, IVA exclòs, amb data d’inici d’efectes 
l’1 de setembre de 2012. El contracte va ser formalitzat en data 7 d’agost de 2012 i, 
posteriorment, la Junta de Govern Local en data 30 de novembre de 2012 va adoptar 
l’acord de reajustar les anualitats del contracte en funció de la data d’entrega dels vehicles, 
ocorreguda el 18 d’octubre de 2012, essent aquesta la data d’inici real del contracte. 

En data 6 d’octubre de 2016, el cap de la Policia Local ha emès informe en relació a la 
finalització del contracte, sol·licitant-ne la pròrroga per sis (6) mesos més.

Atès que aquest contracte finalitza el proper 17 d’octubre de 2016 sense haver estat 
novament adjudicat, procedeix ampliar-ne la durada i prorrogar-lo en sis (6) mesos, tal i 
com s’estableix en la clàusula 3 del PCAP. En concret, aquesta clàusula fixa que el termini 
inicial del contracte es pot veure ampliat si al venciment del mateix aquest no ha estat 
adjudicat novament, sempre i quan no s’estengui a un període superior a la meitat de la 
durada del contracte inicial, i que correspondrà al període transitori existent fins a la 
formalització del nou contracte. Així mateix estableix que l’import mensual de la pròrroga 
mai serà superior a l’import mensual contractat, i que s’haurà d’adoptar mitjançant acord 
exprés abans de la finalització del termini inicial.

L’empresa adjudicatària ha presentat en data 9 d’agost de 2016 la seva acceptació a la 
pròrroga per sis (6) mesos més, en les mateixes condicions que el contracte vigent.

La secretària general de l'Ajuntament ha emès en data 7 d’octubre de 2016 informe 
favorable al respecte, que forma part de l'expedient.

Per tot l’exposat, a proposta de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, la 
Junta de Govern Local acorda el següent:
 
PRIMER. Ordenar la pròrroga del contracte de subministrament, en la modalitat 
d’arrendament, de dos vehicles per al a Policia Local, adjudicat a l’empresa Alphabet 
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España Fleet Management, SA amb CIF A-91001438, per sis (6) mesos més, amb efectes 
18 d’octubre de 2016, en les mateixes condicions i import que el contracte actualment 
vigent, i per import de //10.255,86.-// €, 21% d’IVA exclòs.
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total que inclou 
l’IVA de //12.409,59.-// €, que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària 
núm. 20.132.20400 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que es consigni 
al pressupost de l’any 2017, amb el següent desglossament:

Exercici 2016 ............................ 4.136,53 €
Exercici 2017 ............................ 8.273,06 €

TERCER. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària, pel seu coneixement i als 
efectes que corresponguin. 

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 10:45 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
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