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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM.2/2020 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 24 DE 
GENER DE 2020. 
 

 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 24 de Gener de dos mil vint, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest 
Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada al efecte en els termes legalment 
establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local que a 
continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde    Sr. Antonio Balmón Arévalo 
 
 
Primer Tinent d'Alcalde  Sr. Antonio Martínez Flor 
 
 
Tinents i Tinentes d'Alcalde  Sra. Emilia Briones Matamales 
    Sr. Claudio Carmona Vargas 
    Sr. Sergio Fernández Mesa 
    Sra. Rocío García Pérez 
    Sr. Ot García Ruiz 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
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També assisteix, per indicació de l’Alcaldia la senyora Gemma Escofet Mata, 
Cap executiva dels Serveis Centrals, que actua en aquesta Junta amb veu però 
sense vot. 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència, es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar 
els assumptes que integren l’Ordre del Dia i que són els que s’indiquen a 
continuació: 

 
 

 
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 

 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓI 
 
Urgent primer.- Aprovar la primera modificació del contracte per 
“l’Adquisició i la implantació d’un sistema global d’administració 
electrònica, de gestió d’expedients – tràmits, document electrònic-, de 
gestió de tributs i de recaptació i població per a l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, adequat en tots els seus extrems a la legislació 
per raó de la matèria”. 
 

Aprovació 1º modif. contracte 
“ Adquisició i implantació Sistema  
global administració electrònica” 

 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vista la contractació amb les següents característiques : 
Naturalesa: Contracte de serveis 
Objecte del contracte: Adquisició i la implantació d’un sistema global 
d’administració electrònica, de gestió d’expedients –tràmits, document electrònic-
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, de gestió de tributs i de recaptació i població per a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, adequat en tots els seus extrems a la legislació per raó de la matèria. 
Adjudicatari: AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU 
Acord d’adjudicació: acord de la Junta de Govern Local de 5 d’octubre de 2017, i 
donat compte al Ple Municipal.  
Durada del contracte: 20 de juny de 2018 al 31 de març de 2020. 
Pressupost de licitació: Import IVA inclòs 1.250.535,00 euros. 
Import d’adjudicació: 717.446,81 euros, IVA exclòs. 
Característiques de la modificació: Augment del 9,41% del preu del contracte. 
Import de la modificació: 67.500 euros (pel període comprès entre el 27/1/2020 i 
el 31/3/2020) 
Import total del contracte amb la modificació: 784.946,81 euros, IVA exclòs. 
Durada de la modificació: del 27/1/2020 al 31/3/2020 
 
Vist l’informe del Cap de l’Àrea de Gestió Informàtica obrant a l’expedient, 
segons el qual “a l’hora de la posta en funcionament de l’aplicació de 
Administració Electrònica, hem constatat, la dificultat sobre tot el temes de 
formació per la necessitat tant del persona tècnic com administratiu. 
 
Tant és així que a hores d’ara les hores previstes de formació estan esgotades. 
 
En aquest moments crec necessari la realització durant dos mesos de 43 
jornades, no previstes, per tal de anar departament per departament, resolent i 
millorant/adequant els procediments, permetria la posta en funcionament de 
tots els departaments, així com la realització de 15 jornades de formació en 
“aula” en el mes de setembre/octubre per tal de unificar i aclarir dubtes dels 
diferents departaments, faria un total d’entrada de 58 jornades, quedarien per la 
resta del contracte 32 jornades. 
 
Es proposa la creació de una borsa d’hores de 630 hores fent un total de 90 
jornades, que es s’utilitzaran per fer ampliació de formació, així com 
assessorament per la posta en funcionament de circuits/necessitats, no previstes 
en el contracte inicial. El preu per jornada facilitat per part de Aytos és de 750€, 
per un import de 67.500€ + iva, import total de 81.675€. Aquesta ampliació 
suposa el 9,41% i, per tant, no supera el 10% previst en el Plec de condicions 
administratives particulars.” 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la 
Secretària General i l’Interventor. 
 
Vist que el tràmit d’audiència al contractista, AYTOS SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS, SLU, pel termini de deu dies s’ha de tenir per fet, atesa 
l’acceptació expressa de l’adjudicatari que consta a l’expedient. 
 
Vist el plec de condicions generals del contracte i en especial el seu article 52, així 
com l’informe de la Cap del Departament de Contractació, la Secretària General i 
l’Interventor. 
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Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa 
d’Economia i Administració.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió 
plenària que va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i publicat en el BOP (Butlletí Oficial 
de la Província)el dia 18 de juliol de 2019,  el President de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia a proposta del Tinent d’Alcalde 
d’Economia i Administració proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la primera (1a) modificació del següent contracte en vigor: 
Naturalesa: Contracte de serveis 
Objecte del contracte: Adquisició i la implantació d’un sistema global 
d’administració electrònica, de gestió d’expedients –tràmits, document electrònic-
, de gestió de tributs i de recaptació i població per a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, adequat en tots els seus extrems a la legislació per raó de la matèria. 
Adjudicatari: AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU 
Acord d’adjudicació: acord de la Junta de Govern Local de 5 d’octubre de 2017, i 
donat compte al Ple Municipal.  
Durada del contracte: 20 de juny de 2018 al 31 de març de 2020. 
Pressupost de licitació: Import IVA inclòs 1.250.535,00 euros. 
Import d’adjudicació: 717.446,81 euros, IVA exclòs. 
Característiques de la modificació: Augment del 9,41% del preu del contracte. 
Import de la modificació: 67.500 euros (pel període comprès entre el 27/1/2020 i 
el 31/3/2020). 
Import total del contracte amb la modificació: 784.946,81 euros IVA exclòs. 
Durada de la modificació: del 27/1/2020 al 31/3/2020 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb aplicació a la partida 
pressupostària del vigent pressupost:  
 

Exercici Partida Pressupostària Import 
2020 0786.9200C.6410000 81.675,00€ 

 
                    Total: 81.675,00€ (IVA inclòs) 

Tercer.- Ampliar la garantia definitiva en 3.375,00 euros de conformitat amb 
l’article 8 del plec de condicions particulars. 
 
Quart.- Formalitzar aquest contracte en document administratiu de conformitat 
amb el que disposa l’article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP). 
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Cinquè.- Comunicar les dades relatives a la modificació d’aquest contracte al 
Registre Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa en el termini dels tres mesos següents a la seva formalització, de 
conformitat amb allò que preveu el TRLCSP, i difondre el contingut d’aquesta 
resolució en compliment del principi de transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent al Portal de Transparència, en compliment i 
amb l’abast del que disposa  la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal així com a AYTOS 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU i al Departament d’Informàtica. 

... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 

 
IV 

 
INFORMACIÓ GENERAL 

 
 
No es manifesta res al respecte. 
 
 
I no havent-hi altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, a les nou hores i cinquanta minuts, signant aquesta acta l’Alcalde-
President, juntament amb mi, la Secretària General, que ho certifico. 
 
 
 

 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a la transcripció parcial de l’acta 
aprovada en la sessió de la Junta de Govern Local celebrada en data 07 de febrer de 2020, relativa als 
acords adoptats per delegació plenària, la qual ha estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la seva signatura electrònica 
 
 
 
 
 LA SECRETÀRIA GENERAL,  
 Carmen Alonso Higuera. 
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