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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 20 DE JUNY DE 2016.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:15 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 de data 13 de juny de
2016.
ÀREA RÈGIM INTERIOR
2.Proposta de la Regidoria de l’Àrea de Règim Interior per prorrogar el contracte
de servei de manteniment integral del CPD
En data 6 de juliol de 2015 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de servei de
manteniment integral del CPD de l’Ajuntament, del grup electrogen i d’un servei
d’assistència tècnica pel CPD, a l’empresa Abast Systems, SA, amb CIF A-59104612, per
un import de //6.954,12.-// €, 21% d’IVA exclòs, per a l’any de durada inicial del contracte,
establint la data d’inici a 1 de juliol de 2015. En conseqüència el contracte finalitzarà el
proper 30 de juny de 2016.
En la clàusula 2.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula aquest
contracte s’estableix que podrà ésser prorrogat per un termini màxim d’un any més, si és
voluntat de l’Ajuntament, essent obligatori per a l’empresa adjudicatària.
La voluntat d’aquest Consistori és continuar la relació contractual amb l’empresa
adjudicatària del contracte per un (1) any més, tal i com estableix el responsable del servei
d’informàtica en data 6 de juny de 2016, esgotant la totalitat de possibilitat de pròrroga.
La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe favorable en data 9 de juny de
2016, que queda incorporat a l’expedient.
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Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Règim Interior, la Junta de Govern
local acorda el següent:
PRIMER. Prorrogar per un (1) any més el contracte de servei de manteniment integral del
CPD de l’Ajuntament, del grup electrogen i d’un servei d’assistència tècnica pel CPD, amb
l’empresa Abast Systems, SA amb CIF A-59104612, per import màxim de 6.954,12 €/any,
21% d’IVA exclòs, des de l’1 de juliol de 2016 i fins el 30 de juny de 2017.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total del
contracte de //8.414,49.-// 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 el pressupost de l’any 2017, en les quanties següents:
Exercici 2016 .......................... 4.207,24 €
Exercici 2017 .......................... 4.207,25 €
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i
efectes.
ÀREA DE VIA PÚBLICA I HABITATGE
3.Proposta de l’Àrea de Via Pública i Habitatge per a canvi de titularitat en el
contracte d’arrendament del local comercial D4 del C. Casanova, 26
Per acord de Junta de Govern Local de data 18 d’abril de 2016, es va adjudicar per concurs
l’arrendament del local comercial D4 descrit a l’encapçalament d’aquesta addenda a la
Senyora Ingrid Gavilan Canturri i, es va signar contracte en data 1 de maig de 2016.
El 3 de juny de 2016, l’arrendatària del local D4, I.G.C. (LOPD), presenta instància
NRE:2016/4407 a l’Ajuntament per a informar que ha finalitzat els tràmits per a constituït
l’empresa “IN DIGITAL PLUS, SL” NIF B66782566 de la qual es administradora única, als
efectes aporta escriptura de constitució, i sol·licita es modifiquin aquestes dades en el
contracte subscrit.
Per a tot l’exposat, a proposta de la Tinència d’alcaldia de l’Àrea de Via Pública i Habitatge,
la Junta de Govern Local acorda el següent:
PRIMER. Modificar el contracte d’arrendament del local comercial D4 de conformitat amb
el que consta a la part expositiva, mitjançant la formalització de la corresponent addenda
que tindrà el contingut següent:
“PACTE
PRIMER.
MODIFICAR,
PER
SUBROGACIÓ,
DE
LA
PERSONA
ARRENDATÀRIA. A partir de la signatura d’aquesta addenda es modifica
el contracte d’arrendament del local I.G.C. (LOPD) en el
sentit d’entendre com a titular del mateix a l’empresa IN DIGITAL PLUS
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SL (NIF B66782566), representada per la senyora I.G.C. (LOPD),
com a administradora única. “
SEGON. Notificar-ho a la interessada i procedir a la signatura per duplicat d’una addenda
que incorpori la subrogació en l’empresa IN DIGITAL PLUS SL.
TERCER. Traslladar aquestes acords a la Tresoreria municipal als efectes corresponents”
4.Donar compte de resolucions d’especial interès.
Es dona compte del decret d’alcaldia 1175/2016 pel qual es resol avocar de manera puntual
en favor de l’Alcaldia la competència delegada a la Junta de Govern Local, apartat p) del
resolent tercer del Decret de l’Alcaldia 1092/2015 i aprovar la presentació del formulari de
sol·licitud de la convocatòria de subvencions a ens locals per fiançar les despeses derivades
de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones, dins
l’exercici 2016.
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.
La secretària
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