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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 6 DE SETEMBRE DE 2017 
 

 
A Talamanca, essent les 19:00 hores del dia 6 de setembre de 2017, es reuneix 
l'Ajuntament en Junta de Govern, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep 
Tarín Canales i l'assistència del senyor Jordi Torres i Touron i la Sra. Maribel 
Casas Sanahuja, assistits tots ells per la Secretària accidental Sra. Lídia Portí i 
Purtí. 
 
Declarat obert l'acte, es van tractar els següents punts: 
 
 
1-. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de 2 d’agost de 2017. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
2-. Adhesió a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions   

 

S’aproven per unanimitat els següents acords: 

 
I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la 
contractació centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de 
telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions 
electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.  
 
II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han 
signat un conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i 
condicions en què es  portarà a terme la contractació agregada dels serveis de 
telecomunicacions,  conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació 
de Barcelona, i ens dependents d'aquests, que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un 
benefici tant tècnic, com de gestió de procediments i econòmic.  
 
III. Vist l'interès de l’Ajuntament de Talamanca d’adherir-se al citat conveni i que 
l’any 2018 preveu una despesa estimada de 1.600,00 € per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions. 
 
IV. Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 
de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(endavant, ROAS); els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic; i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
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Catalunya, sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar 
convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i 
vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la llei de contractes del 
sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per 
dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
En virtut de tot això, es proposa adoptar els següents  
 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Talamanca al conveni de 
col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la 
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions, del qual s’adjunta còpia com annex I, tot assumint el 
compromís de complir les obligacions que se’n derivin. 
 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran 
acceptades per aquest Ajuntament de Talamanca pel sol fet de no revocar 
l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació. 
 
SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la 
Diputació de Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Talamanca, puguin obtenir de qualsevol operador de 
telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest 
ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a 
la consulta telemàtica de l’esmentada informació. 
 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n 
podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de 
l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació. 
 
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni 
referit en l’acord primer. 
 
TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest ajuntament preveu 
destinar a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que 
dugui a terme LOCALRET serà d’un import de 1.600,00, IVA inclòs, per als lots 
que tot seguit es detallen (marcar amb una “X” el/s lot/s objecte d’adhesió): 
 

Adhesió Lot Import/any (€) 

 1 Veu i dades en ubicació fixa  1.325,00 € 

 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 275,00 € 

Total 1.600,00 € 
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QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis 
afectats per aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 
2018 i tindrà una durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal. 
 
CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa Josep Tarín Canales, Alcalde, en 
representació de l’Ajuntament de Talamanca per realitzar els tràmits i adoptar 
les resolucions necessàries per executar els presents acords. 
 
 
3-. Adjudicació de contracte administratiu menor de serveis  a iServeis einstic, 
S.L. pel servei de suport jurídic i redacció de revista municipal 

 

S’aproven per unanimitat els següents acords: 

 
“Atès que l’Ajuntament de Talamanca està interessat en la contractació d’un 
servei de suport jurídic i també de redacció de la revista municipal que inclogui 
assessorament jurídic general i, redacció i maquetació d’una revista municipal 
anual. 
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost per la prestació d’aquests dos serveis a 
l’empresa iServeis einstic,S.L. i que aquesta, en data 4 de setembre de 2017, 
ha presentat oferta per un import total de 3.599,75 € (IVA inclòs) (tres-mil cinc-
cents noranta-nou euros amb setanta-cinc cèntims) 
 
Atès que l’article 138.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
determina que tindran la consideració de contractes menors  tots els contractes 
que no tinguin la consideració d’obres per un import inferior a 18.000 euros 
(IVA a part) i per un termini màxim d’un any, tenint el que ens ocupa la 
qualificació jurídica de contracte administratiu de serveis 
 
Atès que els contractes que tinguin la consideració de menors podran 
adjudicar-se directament a qualsevol empresa amb capacitat d’obrar i que 
compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació  
 
En ús de les atribucions que té legalment conferides, és per tot això que la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Talamanca adopta els següents  
 
 
A C O R D S: 
 
PRIMER.- Adjudicar el contracte administratiu menor de serveis a l’empresa 
iServeis einstic,S.L., pel servei de suport jurídic i també de redacció de la 
revista municipal per un import total de 3.599,75 € (IVA inclòs) (tres-mil cinc-
cents noranta-nou euros amb setanta-cinc cèntims), d’acord amb les objectius i 
continguts de la proposta presentada. 
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SEGON.- Aprovar la despesa de l’import total del pressupost, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 920 22799 del pressupost de l’exercici 2017 
(prorrogat de 2016).  
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a les persones interessades.” 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió a les 19:20 hores, 
certifico.  
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                                  LA SECRETÀRI A ACCTAL. 

 
 
 
 
 

Josep Tarín Canales                                                     Lídia Portí i Purtí 


