ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Número: 30/2017
Sessió: ordinària
Caràcter: pública
Data: 13 de juny de 2017
Horari: 12:31 h a 12:40 h
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa
Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
Marc Aloy Guàrdia
Joan Calmet Piqué
Àngels Santolària Morros
Josep Maria Sala Rovira
Jaume Torras Oliveras
Jordi Serracanta Espinalt
Anna Crespo Obiols
Àuria Caus Rovira
La secretària general accidental
Rosa Gomà Batriu
Ordre del dia

1.

Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 25, que va tenir lloc el dia 16 de maig de
2017.
2.

Àrea de Territori

2.1

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis

2.1.1

Aprovar, si escau, la liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació del
servei públic de transport urbà de viatgers de Manresa, corresponent a l’exercici 2015.

3.

Àrea d’Hisenda i Governació

3.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

3.1.1

Aprovar, si escau, la continuïtat del contracte que consisteix en la prestació dels serveis
i sistemes de telecomunicacions de l’Ajuntament de Manresa, lot número 1.

3.1.2

Aprovar, si escau, la continuïtat del contracte que consisteix en la prestació dels serveis
i sistemes de telecomunicacions de l’Ajuntament de Manresa, lot número 3.

3.1.3

Aprovar, si escau, la pròrroga de la cessió d’ús a favor de l’Associació de Veïns VicRemei, pel que fa al local planta baixa de propietat municipal, amb una superfície útil
de 245,13m2, situat al carrer de la Verge de l’Alba núm. 5, Casa Caritat.

3.1.4

Aprovar, si escau, la pròrroga del contracte del servei que consisteix en l’ús d’una
aplicació informàtica de gestió per la Tresoreria municipal.

4.

Assumptes sobrevinguts

5.

Precs, preguntes i interpel·lacions

Desenvolupament de la sessió

1.

Aprovació acta anterior

El president obre la sessió, la secretària accidental sotmet a la consideració dels membres de
la Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 25 que correspon a la sessió
ordinària del dia 16 de maig de 2017 i la Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat dels 9
membres presents.
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades personals)

2.

Àrea de Territori

2.1

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis

2.1.1

Aprovar, si escau, la liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació
del servei públic de transport urbà de viatgers de Manresa, corresponent a
l’exercici 2015.

La secretària accidental presenta el dictamen del regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat
i Serveis, de 5 de juny de 2017, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. En data 27 de setembre de 2013, l’Ajuntament de Manresa i l’entitat mercantil
Manresa Bus SA (NIF A-08.510.059, amb domicili al carrer Artés núm. 15 P.I. Els
Dolors de Manresa) van formalitzar el contracte de la concessió administrativa que
consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers del
municipi de Manresa, amb un pressupost anual de dos milions set-cents vint-i-cinc
mil seixanta-u euros amb trenta-quatre cèntims (2.725.061,34 €), i una vigència inicial
de deu (10) anys.
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La prestació del servei es va iniciar en data 1 d’octubre de 2013.
II. La Junta de Govern Local, en data 22 de juliol de 2014, va aprovar la 1a liquidació
definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació de la concessió administrativa que
consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de
Manresa, corresponent a l'últim trimestre de l’exercici 2013, amb un import a satisfer a
la concessionària de setze mil set-cents cinquanta-un euros amb trenta-sis cèntims
(16.751,36 €).
III. La Junta de Govern Local, en data 20 de desembre de 2016, va aprovar la 2a
liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació de la concessió
administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de
viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2014, amb un import a
satisfer a la concessionària de quaranta-dos mil set-cents disset euros amb quaranta
cèntims (42.717,40 €).
IV. En data 23 de maig de 2017, el Cap de Secció de Serveis Urbans i la Cap de Secció
de Mobilitat han emès un informe en què contrasta la proposta de liquidació amb els
termes de l’oferta presentada, i recull una anàlisi dels diferents punts, que incideixen
en la variació de la proposta inicial, això és:

dimensionat del servei prestat per a l’exercici 2015

amortització de l’immobilitzat actualitzada amb la incorporació dels nous
vehicles

despeses de personal

treballs, subministraments i serveis exteriors de vehicles

altres manteniments, actualitzats amb l’aplicació de l’IPC (-0.70%)

altres despeses, actualitzats amb l’aplicació de l’IPC (-0.70%); i la incorporació
de dues variacions, en concepte de promoció del servei i ampliació de la
pintura dels vehicles

ingressos, d’acord a la proposta d’ingressos validada per l’auditoria dels
comptes anuals de la concessionària

incentius de gestió, per un import total de 40.885,04€
Així, la liquidació de la subvenció de la concessió administrativa que consisteix en la
gestió del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa per a
l’exercici 2015, en els termes que recull l’annex I, es tanca amb un saldo, a favor de la
concessionària, per import de 105.407,52 €.
V. En data 5 de juny de 2017, el senyor XXX, en nom i representació de l'entitat
MANRESA BUS, SA, i en resposta al tràmit d’audiència, ha manifestat la seva
conformitat amb els termes de la liquidació que s’acompanya.
VI. La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe, en data 5 de juny de 2017, en
què conclou que la 3a liquidació de la concessió administrativa del servei públic de
transport urbà de viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2015, per
un import de 105.407,52 €, d’acord al següent detall, i amb les observacions que es
detallen en l’informe del servei, s’ajusta a dret.
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3a liquidació de la concessió SP 02-13, corresponent a l'exercici 2015
Anual

COST TOTAL DEL SERVEI (Inclòs BI)
INGRESSOS (recaptació i publicitat)

2.808.896,59 €
1.054.547,91 €

DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ
Subvencions provisionals a compte (a raó de 142.680,96 €/mes)
Incentius de gestió
Liquidació del dèficit d'explotació definitiva

1.754.348,68 €
1.689.826,20 €
40.885,04 €
105.407,52 €

Consideracions jurídiques
1a. Finançament del servei. La clàusula 52a del PCA que regeix la concessió estipula que
l’Ajuntament de Manresa abonarà a l’empresa operadora del servei una subvenció (S) amb
caràcter d’aportació base corresponent a la diferència entre els costos nets del servei (C) i els
ingressos nets del mateix (I). L’import resultant serà modificat (en positiu o negatiu) per una
quantitat en concepte d’incentius de gestió (G).
S=[C-I] ± G
Aquests conceptes queden definits amb més precisió en les clàusules 54a, 57a i 58a d’aquest
plec.
L’Ajuntament de Manresa, previ compliment dels requeriments d’informació facilitada
expressats a la prescripció 16a del plec de prescripcions tècniques, lliurarà a l’empresa
operadora del servei pagaments mensuals a compte i amb caràcter provisional, per un import
igual a la dotzena part de la diferència entre els costos nets del servei i els ingressos nets
previstos anualment del mateix, per a la qual cosa l’empresa operadora haurà de presentar
una sol·licitud de liquidació amb aquest import davant l’Ajuntament dins la setmana següent
de la finalització de cada mes.
Aquest import es determinarà en base als resultats del darrer compte d’explotació aprovat, i
mitjançant la previsió anual de compte d’explotació. Com a excepció, però, en el primer
exercici es farà en base a la proposta econòmica presentada al concurs.
Finalitzat cada exercici es procedirà a una liquidació definitiva per a determinar l’import S final,
liquidació que podria donar lloc a un pagament de l’empresa operadora a l’Ajuntament de
Manresa si les quantitats avançades fossin superiors a l’import S previst, o de l’Ajuntament a
l’empresa operadora en cas contrari.
2a. Òrgan municipal competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la
corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició
addicional segona del TRLCSP. No obstant això, per acord plenari de 30 de juny de 2015,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de juliol de 2015, l’exercici
d’aquesta competència es va delegar en la Junta de Govern Local.
Per tot això, com a regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l’Ajuntament de
Manresa, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:
ACORD
Aprovar la liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació de la concessió
administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers
del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2015, de conformitat amb la part
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expositiva del present acord, amb un import a satisfer a la concessionària MANRESA BUS SA
(NIF A-08.510.059) de cent cinc mil quatre-cents set euros amb cinquanta-dos cèntims
(105.407,52 €), d’acord a l’annex núm. 1 que s’adjunta al present acord.”

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
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3.

Àrea d’Hisenda i Governació

3.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

3.1.1

Aprovar, si escau, la continuïtat del contracte que consisteix en la prestació dels
serveis i sistemes de telecomunicacions de l’Ajuntament de Manresa, lot núm. 1.

La secretària accidental presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de
18 de maig de 2017, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. La Junta de Govern Local, per acord de data 11 d’abril de 2011, va adjudicar el contracte
que consisteix en la prestació dels serveis i sistemes de telecomunicacions de l’Ajuntament de
Manresa, lot número 1, a favor de la UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. i TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (U-86.190.741), per un import pels quatre anys, de 516.677,15 €,
IVA no inclòs.
El contracte es va formalitzar en data 10 de juny de 2011, amb una durada de quatre anys,
amb possibilitat de dues pròrrogues pel termini d’un any.
II. La Junta de Govern Local, per acord de data 19 de maig de 2015, va prorrogar el contracte
pel període comprès entre el 15 de juny de 2015 i el 14 de juny de 2016.
III. La Junta de Govern Local, per acord de data 19 d’abril de 2016, va prorrogar el contracte
pel període comprès entre el 15 de juny de 2016 i el 14 de juny de 2017.
IV. En data 19 d’abril de 2017, el cap de Secció de Xarxes i Eficiència Energètica ha emès un
informe en què expressa la necessitat de donar continuïtat al servei i proposa aprovar una
pròrroga del contracte per un període de sis (6) mesos, del 15 de juny al 14 de desembre de
2017. El tècnic indica que s’està elaborant un nou plec de serveis de comunicacions de veu
fixa i mòbils de veu i dades.
V. L’interventor municipal ha emès un certificat el dia 27 d’abril de 2017, segons el qual
existeix consignació pressupostària suficient per procedir a la continuïtat del contracte.
VI. Mitjançant proveïment de data 27 d’abril de 2017, es va donar audiència a l’adjudicatària
en l’expedient de continuïtat del contracte, i la UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. i
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. no ha formulat cap consideració, entenent-se
doncs que és partidària de la continuïtat.
VII. En data 18 de maig de 2017, el TMG de Contractació ha emès un informe sobre la
continuïtat del contracte.
Consideracions legals
1. Continuïtat del contracte. D’acord amb la clàusula 4a del plec de clàusules administratives
aprovat el dia 2 de novembre de 2010, el termini del contracte és de quatre anys, prorrogable
per dues anualitats més. Un cop la Junta de Govern Local va aprovar la darrera pròrroga
prevista en el plec en data 19 d’abril de 2016, la seva vigència acabarà el dia 14 de juny de
2017.
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En la mesura que la prestació del servei és necessària pel correcte funcionament d’aquesta
administració municipal, i atès que es treballa en la confecció de l’expedient de la nova
licitació del contracte, s’escau donar continuïtat al servei per un període de sis (6) mesos.
2. Audiència al contractista. De conformitat amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha donat un tràmit
d'audiència pública al contractista per un termini de 10 dies hàbils. Un cop acabat aquest
període, l’entitat mercantil adjudicatària no ha presentat cap observació, per tant, és possible
aprovar la continuïtat.
3. Òrgan municipal competent. L'òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la
corporació, en la seva condició d'òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició
addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Tanmateix, per acord del Ple del dia 30 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 22 de juliol de 2015, s’ha delegat aquesta facultat a la Junta
de Govern Local.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent:
ACORD
Donar continuïtat, pel període de temps comprès entre el 15 de juny de 2017 i el 14 de
desembre de 2017, el contracte que consisteix en la prestació dels serveis i sistemes de
telecomunicacions de l’Ajuntament de Manresa, lot número 1, adjudicat a favor de la UTE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. i TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (CIF U86.190.741, Pl. Ernest Lluch Martin, 5 - 08019 de Barcelona), mitjançant acord de la Junta de
Govern de l’Ajuntament de Manresa en data 11 d’abril de 2011.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.2

Aprovar, si escau, la continuïtat del contracte que consisteix en la prestació dels
serveis i sistemes de telecomunicacions de l’Ajuntament de Manresa, lot núm. 3.

La secretària accidental presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de
18 de maig de 2017, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. La Junta de Govern Local, per acord de data 11 d’abril de 2011, va adjudicar el contracte
que consisteix en la prestació dels serveis i sistemes de telecomunicacions de l’Ajuntament de
Manresa, lot número 3, a favor de la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. (A82.018.474), per un import pels quatre anys, de 136.322,88 €, IVA no inclòs.
El contracte es va formalitzar en data 10 de juny de 2011, amb una durada de quatre anys,
amb possibilitat de dues pròrrogues pel termini d’un any.
II. La Junta de Govern Local, per acord de data 19 de maig de 2015, va prorrogar el contracte
pel període comprès entre el 15 de juny de 2015 i el 14 de juny de 2016.
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III. La Junta de Govern Local, per acord de data 19 d’abril de 2016, va prorrogar el contracte
pel període comprès entre el 15 de juny de 2016 i el 14 de juny de 2017.
IV. En data 19 d’abril de 2017, el cap de Secció de Xarxes i Eficiència Energètica ha emès un
informe en què expressa la necessitat de donar continuïtat al servei i proposa aprovar una
pròrroga del contracte per un període de sis (6) mesos, del 15 de juny al 14 de desembre de
2017. El tècnic indica que s’està elaborant un nou plec de serveis de comunicacions de veu
fixa i mòbils de veu i dades.
V. L’interventor municipal ha emès un certificat el dia 27 d’abril de 2017, segons el qual
existeix consignació pressupostària suficient per procedir a la continuïtat del contracte.
VI. Mitjançant proveïment de data 27 d’abril de 2017, es va donar audiència a l’adjudicatària
en l’expedient de continuïtat del contracte, i la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
no ha formulat cap consideració, entenent-se doncs que és partidària de la continuïtat.
VII. En data 18 de maig de 2017, el TMG de Contractació ha emès un informe sobre la
continuïtat del contracte.
Consideracions legals
1. Continuïtat del contracte. D’acord amb la clàusula 4a del plec de clàusules administratives
aprovat el dia 2 de novembre de 2010, el termini del contracte és de quatre anys, prorrogable
per dues anualitats més. Un cop la Junta de Govern Local va aprovar la darrera pròrroga
prevista en el plec en data 19 d’abril de 2016, la seva vigència acabarà el dia 14 de juny de
2017.
En la mesura que la prestació del servei és necessària pel correcte funcionament d’aquesta
administració municipal, i atès que es treballa en la confecció de l’expedient de la nova
licitació del contracte, s’escau donar continuïtat al servei per un període de sis (6) mesos.
2. Audiència al contractista. De conformitat amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha donat un tràmit
d'audiència pública al contractista per un termini de 10 dies hàbils. Un cop acabat aquest
període, l’entitat mercantil adjudicatària no ha presentat cap observació, per tant, és possible
aprovar la continuïtat.
3. Òrgan municipal competent. L'òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la
corporació, en la seva condició d'òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició
addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Tanmateix, per acord del Ple del dia 30 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 22 de juliol de 2015, s’ha delegat aquesta facultat a la Junta
de Govern Local.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent:
ACORD
Donar continuïtat, pel període de temps comprès entre el 15 de juny de 2017 i el 14 de
desembre de 2017, el contracte que consisteix en la prestació dels serveis i sistemes de
telecomunicacions de l’Ajuntament de Manresa, lot número 3, adjudicat a favor de la mercantil
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TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. (CIF A-82.018.474, Pl. Ernest Lluch Martin, 5 - 08019 de
Barcelona), mitjançant acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Manresa en data 11
d’abril de 2011. “
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.3

Aprovar, si escau, la pròrroga de la cessió d’ús a favor de l’Associació de Veïns
Vic-Remei, pel que fa al local planta baixa de propietat municipal, amb una
superfície útil de 245,13m2, situat al carrer de la Verge de l’Alba núm. 5, Casa
Caritat.

La secretària accidental presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de
18 de maig de 2017, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I.

En data 10 de juliol de 2002 es va aprovar la cessió d’ús d’un local en planta baixa
de 105 m2, situat al carrer de la Verge de l’Alba número 5 (que forma part de
l’immoble anomenat Casa Caritat), a favor de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VIC –
REMEI, per un període de 10 anys, comprès entre el 10 de juliol de 2002 i el 9 de
juliol de 2012.

II.

Mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 19 d’abril de 2010 es va aprovar
la modificació de la indicada cessió d’ús, en el sentit d’ampliar la superfície útil total
del local cedit fins a 245,13 m2.

III.

Posteriorment, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juny de
2012, aquesta cessió d’ús es va prorrogar fins al dia 9 de juliol de 2017.

IV.

En data 20 d’abril de 2017, la tècnica de Barris i Acció Comunitària ha emès un
informe favorable a la pròrroga de la cessió d’ús per cinc anys més.

V.

En virtut d’un proveïment amb referència registre de sortida núm. 25.641/02/05/17,
s’ha donat audiència a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VIC – REMEI per tal que en un
termini de 10 dies manifestés el seu interès a prorrogar la cessió d’ús en qüestió.

VI.

El senyor XXX, en la seva condició de representant d’aquesta entitat, ha presentat
un escrit amb referència registre d’entrada núm. 31.380/17.05.17, pel qual
manifesta la seva conformitat amb la pròrroga.

VII.

El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions
favorable al respecte en data 19 de maig de 2017.

ha emès informe

Consideracions jurídiques
1a. Termini de la cessió d’ús. El punt primer del pacte segon d’aquest conveni diu
literalment així:
/...“ SEGON.- Termini de la cessió d'ús.
1. El termini de vigència de la present cessió d'ús serà de 10 anys, comptats a partir de la data
de signatura del present document.
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Aquesta cessió d'ús podrà ser denunciada per qualsevol de les parts, prèvia comunicació amb
una antelació mínima de tres mesos.
Les parts podran convenir de mutu acord la seva pròrroga, prèvia comunicació amb
antelació mínima de tres mesos.”.../

una

2a. Audiència a l'interessat. S'ha practicat el tràmit d'audiència a l'entitat interessada, de
conformitat amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, mitjançant proveïment amb
referència registre de sortida 25.641/02.05.17.
3a. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la Corporació,
atès el previst als articles 221.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 73 del Reglament de patrimoni dels ens
locals. Tanmateix, aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local, en
virtut de l’acord del Ple de la Corporació de 30 de juny de 2015, publicat al BOPB en data 22
de juliol de 2015.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent
ACORD
Prorrogar la cessió d’ús a favor de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VIC - REMEI pel que fa al local
planta baixa de propietat municipal amb una superfície útil de 245,13 m2 situat al carrer de la
Verge de l’Alba número 5 (el qual forma part de l’immoble anomenat Casa Caritat), per un
període de 5 anys, comprès entre el 10 de juliol de 2017 i el 9 de juliol de 2022.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.1.4

Aprovar, si escau, la pròrroga del contracte del servei que consisteix en l’ús
d’una aplicació informàtica de gestió per la Tresoreria municipal.

La secretària accidental presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de
18 de maig de 2017, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I.

La Junta de Govern Local, per acord de data 3 de desembre de 2013, va adjudicar el
contracte de serveis que consisteix en l’ús d’una aplicació informàtica de gestió per la
Tresoreria municipal, a favor de la mercantil SAGE SPAIN, S.L., per un termini inicial
de tres anys amb possibilitat de pròrroga, i un preu anual de 8.220 €, IVA no inclòs.
El contracte es va formalitzar en data 17 de gener de 2014.

II.

L’acta d’inici del servei és subscriure amb efectes a 1 d’agost de 2014, per tant, la
vigència inicial del contracte finalitza el proper 31 de juliol de 2017.

III.

En data 21 de març de 2017, la cap del Servei de Tresoreria i Gestió Tributària ha
emès un informe en què posa de relleu la necessitat de donar continuïtat al servei, i
proposa aprovar una pròrroga del contracte per un període d’un (1) any, de l’1 d’agost
de 2017 al 31 de juliol de 2018.
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IV.

De conformitat amb la clàusula 6a del plec de clàusules, i mitjançant proveïment de
data 25 d’abril de 2017, es va donar audiència a la mercantil SAGE SPAIN, S.L., en
l’expedient de pròrroga del contracte, i l’entitat interessada hi ha manifestat la seva
conformitat.

V.

L’interventor municipal ha emès un certificat el dia 27 d’abril de 2017, segons el qual
existeix consignació pressupostària suficient per procedir a la pròrroga del contracte.

VI.

En data 19 de maig de 2017, la cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe en
què conclou que l’expedient de pròrroga del contracte, en els termes previstos a la
clàusula 6a del plec de clàusules administratives, pel període comprès entre el dia 1
d’agost de 2017 i el 31 de juliol de 2018, s’ajusta a dret.

Consideracions legals
Primera. Durada del contracte. D’acord amb la clàusula 6a del plec de clàusules
administratives, “La durada del contracte serà de tres (3) anys, comptats des de la data en què
l’aplicació estigui plenament operativa.
L’Ajuntament podrà aprovar dues pròrrogues, per un període d’un (1) any, d’acceptació
obligatòria per part del contractista”.
Segona. Audiència al contractista. De conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha donat un
tràmit d’audiència pública al contractista per un termini de 10 dies.
Tercera. Òrgan municipal competent. L'òrgan municipal competent per a l’adopció de
l’acord, per raó de la durada, és el ple de la corporació, en la seva condició d'òrgan de
contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP.
Això no obstant, per acord del ple municipal del dia 30 de juny de 2015, publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona del dia 22 de juliol de 2015, aquesta competència ha
estat delegada a la Junta de Govern Local.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent:
ACORD
Prorrogar el contracte del servei que consisteix en l’ús d’una aplicació informàtica de gestió
per part de la Tresoreria municipal, adjudicat a la mercantil SAGE SPAIN, S.L. (CIF B58.836.321, C. Labastida, núm. 10-12 - 28034 de Madrid), pel període de temps comprès entre
l’1 d’agost de 2017 i el 31 de juliol de 2018, amb un import anual màxim de 8.185,03 euros, IVA
no inclòs.”

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
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4.

Assumptes sobrevinguts

No se’n presenten.
5.

Precs, preguntes i interpel·lacions

No se’n formulen.
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la sessió, de la
qual, com a secretària general accidental estenc aquesta acta.

La secretària general accidental
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