
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 63/2014 
Sessió: extraordinària 
Caràcter: públic  
Data: 2 de desembre de 2014 
Horari: 12:30  a 12:35 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial de Manresa 
 
 
Assistents  
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde  
Josep Maria Sala Rovira 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
Joan Calmet Piqué 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Gerent  
Francesc de Puig Viladrich 
 
 
Absents justificats  
 
Tinents d’alcalde  
M. Mercè Rosich Vilaró 
Antoni Llobet Mercadé 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació acta anterior  
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 60, que va tenir lloc el dia 18 de 
novembre de 2014. 
 
 
2. Àrea d’Economia i Governació  
 
2.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
2.1.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, l’adjudicació 
del contracte de subministrament de la infraestructura corporativa de seguretat 
perimetral. 
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3. Àrea de Serveis a les Persones  
 
3.1 Regidoria delegada de Cultura 
 
3.1.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, la cessió 
temporal en règim de dipòsit de dotze pintures de l’artista Antoni Viladomat Manalt, 
a favor de l’Ajuntament de Manresa per ser exposades al Museu Comarcal de 
Manresa. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 

El president obre la sessió i explica que el caràcter extraordinari ve motivat, tal com 
consta a la convocatòria, per la necessitat d’aprovar l’adjudicació del contracte de 
subministrament de la infraestructura corporativa de seguretat perimetral, per tal que no 
es vegin interromputs els controls de seguretat, i per la necessitat d’aprovar el conveni a 
signar amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya, com a conseqüència de la recepció de 
diverses obres d’art en règim de cessió temporal.   

 
1.  Aprovació acta anterior  
 
El secretari sotmet a la consideració dels membres de la Junta l’aprovació de l’esborrany 
de l’acta de la sessió núm. 60, que correspon a la sessió ordinària del dia 18 de 
novembre de 2014 i la Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat dels 5 membres 
presents. 
 
 
2. Àrea d’Economia i Governació  
 
2.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
2.1.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assump te a l’ordre del dia, per raons 

d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF:  Aprovar, si escau, 
l’adjudicació del contracte de subministrament de l a infraestructura 
corporativa de seguretat perimetral. 

 
Motiu de la urgència: Atesa la necessitat d’aprovar l’adjudicació del contracte de 
subministrament de la infraestructura corporativa de seguretat perimetral, per tal que no 
es vegin interromputs els controls de la seguretat en la navegació. 
Esperar a la propera Comissió informativa d’Economia i Governació, prevista per al 
proper dia 10 de desembre, comportaria demorar la tramitació d’aquest expedient, la 
seva adjudicació i la posada en marxa del servei, amb el perill que comporta per a la 
seguretat  de la informació allotjada als servidors municipals. 
 
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme 
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 5 membres presents, el 
secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 24 de 
novembre de 2014, que es transcriu a continuació: 
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“Antecedents 
 
I. La Junta de Govern Local, en sessió de 16 de setembre de 2014, va aprovar el plec de 
clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques i l’expedient de contractació 
del subministrament de la infraestructura corporativa de seguretat perimetral, amb un 
pressupost màxim pels quatre anys inicials de vigència del contracte de 50.413,24 euros, 
IVA no inclòs, a adjudicar mitjançant procediment negociat amb publicitat. 
 
II. L’anunci d’aquesta licitació es va publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament 
de Manresa el dia 18 de setembre de 2014. El termini per presentar les proposicions va 
acabar el passat 3 d’octubre de 2014. 
 
III. Durant el període de presentació de proposicions se’n va presentar tres, que 
corresponen a les entitats mercantils següents: 

 
a) Proposició número 1, presentada per la senyora Irene Plaza Hernández, amb DNI 
número XXX, en representació de l’entitat mercantil Abast Systems, SA, amb CIF 
A59104612 i domicili al carrer Equador, 39-45 de Barcelona – 08029. 
 
b) Proposició número 2, presentada pel senyor Javier Gil Fleta, amb DNI número 
XXX, en representació de l’entitat mercantil Unitronics Comunicaciones, SA, amb CIF 
A81356313 i domicili a l’Avinguda Diagonal, 177 de Barcelona – 08018. 
 
c) Proposició número 3, presentada pel senyor Oscar López Gombau, amb DNI 
número XXX, en representació de l’entitat mercantil Servicios Microinformática, SA, 
amb CIF A25027145 i domicili al parc tecnològic Lleida, edifici H1, 2ª planta de Lleida 
– 25003. 

 
IV. En data 10 de novembre de 2014, la cap dels Serveis de Tecnologies i Sistemes 
d’Informació ha emès un informe en què proposa l’adjudicació del contracte a l’oferta 
més avantatjosa, que amb una puntuació global de 70,71 punts, ha resultat ser la 
subscrita per l’entitat mercantil Abast Systems, S.A. (CIF A59104612).  Així mateix, 
indica que la proposició de l’entitat mercantil Unitronics Comunicaciones, SA, no 
compleix nou dels 12 paràmetres de rendiment dels equips i tampoc compleix amb la 
capacitat requerida del tallafocs. Així proposa declarar inacceptable la proposició 
indicada i pels motius comentats. 

 
V. Mitjançant proveïment de data 12 de novembre de 2014, s’ha requerit a la mercantil 
Abast Systems, SA, per tal que presenti a la Unitat de Contractació de l’Oficina de 
Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions de l’Ajuntament de Manresa 
documentació relacionada a la clàusula 15a del plec de clàusules administratives. Abast 
Systems, S.A. ha complimentat el requeriment que finalitzava el dia 24 de novembre de 
2014, darrer dia per presentar la documentació sol·licitada. 

 
VI. El TMG de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha 
emès un informe jurídic, en data 24 de novembre de 2014, en què conclou que la 
declaració com a inacceptable de la proposició presentada per l’entitat mercantil 
Unitronics Comunicaciones, SA, així com l’adjudicació del contracte de subministrament 
de la infraestructura corporativa de seguretat perimetral, a l’entitat mercantil Abast 
Systems, SA, (CIF A59104612), s’ajusta a dret. 
 
Consideracions jurídiques 
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1. Anàlisi del contingut de les proposicions. D’acord amb el contingut de l’informe de la 
cap dels Serveis de Tecnologies i Sistemes d’Informació de 10 de novembre de 2014, a 
continuació es porta a terme una comparativa de les proposicions presentades a aquesta 
contractació: 
 

1.1  Requeriments referents als equips de seguretat i programari.  
 
Els equips de seguretat i els seus programaris associats, hauran d’oferir protecció al conjunt de tot el 
sistema informàtic municipal,  aportant les prestacions requerides, establint les polítiques de seguretat  i 
garantint la màxima disponibilitat del sistema.  
 
El grau d’acompliment de les tres ofertes, respecte als equips i programari requerits, és el següent: 
 
 
 

Abast 
Systems, SA 

Unitronics 
Comunicaciones, 

SA 

Servicios 
Microinformática, 

SA 
Firewalling o tallafocs. Aquest és l’element 
essencial per a protegir el perímetre de la xarxa i 
es requereix un rendiment de 16 Gbps. o 
superior (rendiment constant independentment 
de la mida del paquet). 

Dos tallafocs 
redundants. 
Rendiment 
16Gb 

Dos tallafocs 
redundants . 
Rendiment 9Gb. 

Dos tallafocs 
redundants . 
Rendiment 16Gb 

Seguretat de les connexions remotes. El sistema 
haurà d’admetre connexions VPN SSL i VPN 
IPSec. 

Si Si Si 

Antivíric perimetral. Detecció de malware, per a 
inspeccionar i actuar davant de vulnerabilitats. 
Es requerirà control de seguretat DoS, Client 
Reputation (monitorització de les activitats 
internes que es poden considerar un risc), 
Botnet and phishing protection (detecció 
d’intents de connexió servidors Botnet i bloqueig 
d’accés a URL de phishing). 

Si Si Si 

Detecció d’atacs externs.  IDS (Intrusion 
Detection System) / IPS(Intrusion Prevention 
System), per analitzar l’activitat del sistema i 
actuar de forma proactiva davant activitats 
malicioses 

Si Si Si 

Filtratge de continguts. Limitar l’accés a 
continguts web que puguin implicar 
vulnerabilitats en el sistema. Caldrà poder 
configurar el servei de Proxy. Caldrà també 
poder dur a terme un control per a aplicacions.  

Si Si Si 

Optimitzar el tràfic de dades. Es requerirà poder 
dur a terme una gestió de l’ample de banda per 
a poder prioritzar determinades aplicacions,  per 
exemple VoIP. 

Si Si Si 

Administració integral del sistema. Per tal de 
facilitar la gestió, administració i configuració des 
d’un únic punt centralitzat  i poder analitzar els 
logs i dur a terme  generació d’informes. 

Si Si Si 

Identificació d’usuaris a través de la integració 
amb Active Directory. Per tal de poder fer servir 
les estructures existents d’identificació d’equips i 
usuaris de la organització 

Si Si Si 

 
En aquest apartat, totes les ofertes ofereixen els equips i funcionalitats requerides tot i que l’equip de 
l’empresa Unitronics  ofereix un tallafocs amb un rendiment inferior al exigit en el plec.  
 
El grau d’acompliment de les tres ofertes respecte als paràmetres corresponents a les prestacions i 
rendiment dels equips : 
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Abast Systems, SA 

Unitronics 
Comunicaciones, 

SA 

Servicios 
Microinformática, SA 

  Fortigate 600C Check Point 4600 Fortigate 600C 
Latència afegida  a la 
comunicació de tallafocs de 
màxim 10 microsegons. 

max 7 microsegons n/a max 7 microsegons 

Firewall troughput 16Gbps 16Gbps 9Gbps 16Gbps 

4 Gbps de rendiment de IPS 4Gbps 1 Gbps  4Gbps 

Rendiment antivíric de 1 Gbps 
en mode passarel·la i de 2,5 
Gbps en mode flux,  permetent 
operar en un mode o un altre en 
funció de la política.  

1,3 Gbps/2,8Gbps n/a 1,3 Gbps/2,8Gbps 

Mínim 16 ports Gigabit Ethernet 
(GbE) RJ-45, 4 RJ-45/SFP 

16 ports GbE 12 ports GbE 16 ports GbE 

64 GB mínim capacitat 
d’emmagatzematge local. 

64GB+ ampliació 
amb fortianalizer 

per rendiment 

250GB 64GB+ ampliació amb 
fortianalizer per 

rendiment 

Capacitat de font d’alimentació 
redundant. 

si no Si 

Nombre total de sessions 
concurrents, mínim 3 milions 

3.000.000 1.200.000 3.000.000 

Noves sessions per segon 
mínim 70.000  

70.000 50.000 70.000 

Capacitat de Firewalls lògics 
(vdoms) mínim 10 

10 vdoms inclos 
amb llicencia 

3 llicències per 3 
connexions virtuals 
amb agragació de 

VLANS. Possibilitat 
de 10 amb 

ampliació llicències. 

10 vdoms inclos amb 
llicència 

Capacitat de retenció de logs 
superior a 500 GB. 

600GB ampliable a 
3GB amb 

fortianalyzer 

 apliance 200D logs 
1TB 

600GB ampliable a 
3GB amb fortianalyzer 

Aprofitament màxim de la 
eficiència del hardware 
desactivant funcionalitats no 
utilitzades.  

si si Si 

 
En aquest apartat, les prestacions de rendiment de l’equip inclòs en l’oferta d’Unitronics 
Comunicaciones, SA, no compleix nou dels dotze requeriments.  
 
1.2  Requeriments referents al servei d’implantació. 
 
Referent als requeriments del servei d’implantació, totes les empreses compleixen el termini màxim de 
tres mesos i inclouen les hores de formació especificades en el plec.  
 
Tot i que el grau de detall de les tasques a dur a terme és considerable en  les ofertes d’Abast Systems, 
SA, i d’Unitronics Comunicaciones, SA, totes les empreses compleixen els requeriments bàsics del 
servei d’implantació.  
 
1.3  Requeriments respecte al servei de manteniment i resolució d’incidències.  
 
En aquest apartat s’analitza el grau d’acompliment dels requeriments dels serveis de manteniment 
correctiu, preventiu i atenció d’incidències i consultes.  
 
1.3.1. Servei de manteniment preventiu. 
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Totes les ofertes compleixen els requeriments de manteniment preventiu que consisteix en una revisió 
mínima anual dels equips, el programari, el rendiment del sistema i elaboració d’un informe de resultats.  
 
1.3.2. Servei de manteniment correctiu. 
 
En l’àmbit del manteniment correctiu, les ofertes inclouen els serveis de reparació d’avaries i incidències 
d’acord amb els paràmetres següents:  

 

Incidència crítica 

Abast 
Systems, 

SA 

Unitronics 
Comunicacione

s, SA 

Servicios 
Microinformátic

a, SA 
L'avís de la incidència haurà de ser atesa en un 
temps màxim de 15 minuts. 

10 minuts No concreta el 
temps. 
Comenta una 
milloca de SLA 
del 10% en el 
2on, 3er i 4t any 

15 minuts 

L'horari per a poder formular avisos d'incidències serà 
les 24h del dia els 7 dies de la setmana (24x7). 

24x7 24x7 24x7 

El temps màxim per a l'inici de la resolució de la 
incidència serà de 30 minuts i el temps requerit per a 
la resolució serà de 4h. 

< 4h Assistència a 
casa del client 
en 4h 

15m-3h 

En el cas que no és pugui resoldre a través de 
connexió remota, la empresa haurà de desplaçar-se 
per a tractar la incidència presencialment fins a la 
seva resolució. En qualsevol cas, el temps màxim de 
resolució no superarà les 24h. 

S'especific
a en SLA 

No concreta el 
temps. 
Comenta una 
millora de SLA 
del 10% en el 
2on, 3er i 4t any 

16h 

Incidència lleu        
L’avís de la incidència haurà de ser atesa en un 
temps màxim de 15 minuts. 

15m No concreta el 
temps-Comenta 
una millora de 
SLA del 10% en 
el 2on, 3er i 4t 
any 

15m 

L'horari per a poder formular avisos d'incidències serà 
de les 9h fins a les 18h, tots els dies laborals. 

24x7 24x7 7h-22h 

El temps màxim per a l'inici de la reparació de la 
incidència serà de 4 hores i el temps requerit per a la 
resolució serà de 24h. 

4h Assistència a 
casa del client 
en 4h 

2h - 18h  

En el cas que no és pugui resoldre a través de 
connexió remota, la empresa haurà de desplaçar-se 
per a tractar la incidència presencialment fins a la 
seva resolució. En qualsevol cas, el temps màxim de 
resolució no superarà les 48h. 

S'especific
a SLA 

No concreta el 
temps. 
Comenta una 
millora de SLA 
del 10% en el 
2on, 3er i 4t any 

36h 

En aquest apartat de requeriments l’empresa Servicios Microinformática, SA, concreta tots i cadascun 
dels temps. L’empresa Abast Systems, SA, ofereix, a més, una taula completa de compensacions per a 
possibles incompliments  referides a tots i cadascun dels apartats. L’empresa Unitronics 
Comunicaciones, SA , tot i que detalla de forma complerta l’organització del servei, en alguns casos no 
s’especifica temps concrets.  

 
1.3.3. Servei d’atenció a les Incidències de seguretat.  

 
La resolució d’incidències de seguretat és un punt crític i requereix una reacció immediata. Consisteix 
en donar resposta, suport i actuació per a resoldre possibles problemes de seguretat com poden ser 
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atacs als sistemes o infecció per epidèmia que pugui comprometre  l’estabilitat de la xarxa i la protecció 
de les dades. Una incidència de seguretat es considera una incidència crítica i, per tant, els 
requeriments de servei són els següents: 

 

  

Abast 
Systems, 

SA 

Unitronics 
Comunicaciones, 

SA 

Servicios 
Microinformática, 

SA 

L'avís de la incidència haurà de ser atesa en un temps màxim 
de 15 minuts. 

10m No s'especifica 15m 

L'horari per a poder formular avisos d'incidències serà les 24h 
del dia els 7 dies de la setmana (24x7). 

24x7x365   24x7 24x7 

El temps màxim per a l'inici de la reparació de la incidència 
serà de 30 minuts i el temps requerit per a la resolució serà 
de 4h. 

<4h Assistència a 
casa del client 
en 4h 

15m-3h 

· En el cas que no és pugui resoldre a través de connexió 
remota, la empresa haurà de desplaçar-se per a tractar la 
incidència presencialment fins a la seva resolució. En 
qualsevol cas, el temps màxim mai de resolució mai superarà 
les 24h. 

S'especifica 
SLA 

No s'especifica 18h 

En aquest apartat de requeriments l’empresa Servicios Microinformática, SA, concreta tots i cadascun 
dels temps. L’empresa Abast Systems, SA, ofereix una taula complerta de compensacions per a 
possibles incompliments  referides a tots i cadascun dels apartats. L’empresa Unitronics 
Comunicaciones, SA, tot i que detalla de forma completa l’organització del servei, en alguns casos no 
s’especifica temps concrets.  

 
1.3.4. Servei d’atenció a consultes tècniques 

 
L’atenció a consultes tècniques inclou possibles dubtes relacionats amb el sistema implantat així com la 
col·laboració en efectuar canvis en les configuracions. Les consultes tècniques es duran a terme en 
horari laboral de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 h. 

Totes les empreses ofereixen aquests requeriments mínims.  
 

1.4 Requeriments corresponents a l’organització del servei de suport. 
  

Amb més o menys detall, totes les ofertes exposen l’organització del servei d’atenció i suport, la 
formació dels seus tècnics i mitjans per a comunicar les incidències i consultes. 

 
Per tant, totes les empreses complirien els requeriments mínims en aquest apartat. 

 
2. Declarar inacceptable la proposició número 2, presentada per l’entitat mercantil 
Unitronics Comunicaciones, SA. Tenint en compte que la proposició d’Unitronics 
Comunicaciones, SA, no compleix nou dels dotze paràmetres de rendiment dels equips, 
amb la capacitat requerida del tallafocs i no especifica dos dels quatre paràmetres de 
temps requerits en els serveis de manteniment i resolució d’incidències, i de conformitat 
amb l’informe de la cap dels Serveis de Tecnologies i Sistemes d’Informació de 10 de 
novembre de 2014, cal declarar inacceptable la proposició indicada. 
 
3. Comparativa de les dues proposicions acceptades. A continuació es porta a terme una 
comparativa de les dues proposicions acceptades: 
 
3.1 Valoració de les millores en les prestacions i rendiment dels equips i programari. 
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  Abast Systems, SA Servicios Microinformática, SA 

Equips de seguretat i 
programari 

 Valoració Puntuació Valoració Puntuació 

Propostes de millora en 
els paràmetres de 
rendiment del sistema.  

5 

Es milloren 4 
paràmetres de 
rendiment. Millora el 
paràmetre de 
rendiment antivíric, 
capacitat per a 
gestionar 600Gb de 
logs i aprofitament 
màxim de l'eficiència 
del hardware. Els 
paràmetres estan molt 
detallats.  

8,50 4,25 

Es milloren 4 paràmetres 
de rendiment. Millora el 
paràmetre de rendiment 
antivíric, capacitat per a 
gestionar 1 TB. Poc 
detallat. 

6,00 3,00 

Aportacions per a 
securitzar altres seus 
importants com la 
Florinda. (Policia local)  

5 No s'esmenta 0,00 0,00 

Esmenta l'aportació d'un 
Firewall Fortigate 60C 
però no comenta 
característiques ni  
configuració. 

6,00 3,00 

Virtualització de les 
DMZs  per tal de reduir 
sistemes físics i unificar 
la infraestructura. 

5 

Proposta detallada per 
muntar la virtualització 
de les DMZ mitjançant 
els Vdoms disponibles.  
Especifica una 
planificació detallada  

8,50 4,25 

Esmenta  inclusió 
d'aquesta opció sense cap 
mes especificació. 

2,00 1,00 

Permetre seguretat 
wireless per tal de poder 
oferir servei wifi per 
accés a intranet i 
internet. 

3 

Intrínsec en el sistema 
amb AP fabricant 
sistema integral i 
administració des del 
mateix entorn. 
Especifica la 
possibilitat de forma 
ben detallada 

8,50 2,55 

Esmenta  inclusió 
d'aquesta opció sense cap 
mes especificació. 

2,00 0,60 

Poder detectar atacs a 
nivell d’aplicació web 
mitjançant anàlisi de 
comportament del tràfic, 
per a aportar seguretat 
als servidors web  

2 

El sistema es pot 
integrar amb el 
producte Fortiweb amb 
llicència a part. No 
s'ofereix  la llicència ni 
l'apliance. Es proposa 
afrontar aquest punt 
mitjançant activació de 
IPS sobre els serveis 
publicats, web i correu. 

5,00 1,00 

Esmenta  inclusió 
d'aquesta opció sense cap 
mes especificació. 

2,00 0,40 

Disposar d’un sistema 
de balanceig de 
càrregues. Poder 
incorporar, si s’escau un 
sistema complementari 
per a balancejar el tràfic 

2 

Es poden definir 
granges de serveis, 
balanceig de tràfic per 
diferents línies de 
comunicació, aplicant 
criteris de serveis, IP 
origen destí. 
Especifica possibilitat 
ben detallada .  

8,50 1,70 

Esmenta  inclusió 
d'aquesta opció sense cap 
mes especificació. 

2,00 0,40 

Poder implementar 
polítiques basades en 
adreces associades a  
un país (GeoIP Address)  

1 

Esmenta la inclusió 
d'aquest servei i 
s'explica la seva funció 

7,00 0,70 

Esmenta  inclusió 
d'aquesta opció sense cap 
mes especificació. 

2,00 0,20 
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  Abast Systems, SA Servicios Microinformática, SA 

Equips de seguretat i 
programari 

 Valoració Puntuació Valoració Puntuació 

Identificació de 
dispositius. Poder 
identificar els dispositius 
dels usuaris a efectes de 
poder definir polítiques 
en funció del dispositiu 
(Iphone, Ipad, Android, 
etc.)  

2 

Esmenta la inclusió 
d'aquest servei i les 
possibilitats del servei 

7,00 1,40 

Esmenta  inclusió 
d'aquesta opció sense cap 
mes especificació. 

2,00 0,40 

Permetre la possibilitat 
de poder dur a terme el 
servei de reporting cloud 

1 
Especifica possibilitat 
ben detallada indica 
afectació al rendiment 

5,00 0,50 
Esmenta  inclusió 
d'aquesta opció sense cap 
mes especificació. 

2,00 0,20 

Permetre sistemes de 
detecció de sortida de 
documents confidencials  

2 

El sistema incorpora 
l'aplicació necessària 
per  a gestionar el 
marcatge dels fitxers. 
Especifica possibilitat 
ben detallada. 

9,00 1,80 

Esmenta  inclusió 
d'aquesta opció sense cap 
mes especificació. 

2,00 0,40 

Altres millores en els 
equips de seguretat i 
programari associat  

2 

S'expliquen de forma 
exhaustiva la 
seguretat en les 
connexions remotes, 
el sistema antivíric 
perimetral, el sistema 
de detecció d'atacs 
externs, el filtratge de 
continguts,  la 
optimització del tràfic 
de dades i la 
identificació a través 
d'Active Directory 

10,0
0 

2,00 No s'esmenta 0,00 0,00 

Total: 30     20,15     9,60 
 
L’oferta d’ Abast Systems, SA, detalla  de forma exhaustiva les prestacions i característiques dels equips i el 
programari.  
 
3.2 Valoració de les millores en el servei d’instal·lació. 
 

  Abast Systems, SA Servicios Microinformática, SA 

Serveis d'implantació  Valoració Puntuació Valoració Puntuació 

Millores en la planificació 
i el temps execució del 
projecte 

5 

Implantació  en 10   
setmanes. S'adjunta 
detall dels equips amb 
referències i llicències. 
Estan molt ben 
definides les fases del 
projecte . Planificació 
molt ben exposada i 
detallada. Permet 
detectar una bona 
organització a l'hora 
de posar en marxa el 
projecte. 

9,50 4,75 Implantació en 10 
setmanes. Planificació i 
tasques no  detallada .No 
indica fases ni concreta 
les tasques del projecte.  

3,00 1,50 
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  Abast Systems, SA Servicios Microinformática, SA 

Serveis d'implantació  Valoració Puntuació Valoració Puntuació 

Ampliació del temps de 
formació 3 

12 hores de formació. 
Pla de formació ben 
definit. 

7,00 2,10 21 hores de formació. No 
es detalla 

7,00 2,10 

Altres millores del servei 
d’implantació 

2 

Es detalla un pla de 
documentació. Es 
proposa servei de 
monitorització remot 
bàsic mitjançant vpn 
amb abast i una eina 
de monitorització 
OVO. A la fase 4 
s'especifica un 
procediment de 
migració gradual del 
sistema actual  i un 
control l'endemà de la 
migració. A la fase 
d'implantació de noves 
funcionalitats es 
recomana revisar la 
configuració de la dmz 
del servidor de correu 
conjuntament  i és 
recomana implementar 
les noves 
funcionalitats 
gradualment. Molt ben 
detallat  

9,50 1,90 Esmenta l'aportació de la 
implantació d'una eina de 
monitorització remota 
basada en SFLOW que 
s'integra  amb fortigte 
configurable a servidor 
propi de l'ajuntament. 

4,00 0,80 

Total: 10     8,75     4,40 
 
L’oferta d’ Abast Systems, SA, detalla de forma exhaustiva les fases de la instal·lació i les tasques a dur a 
terme en cadascuna d’elles. 
3.3 Valoració de les millores en el servei de manteniment. 
 

  Abast Systems, SA Servicios Microinformática, SA 

Serveis de manteniment    Valoració Puntuació Valoració Puntuació 

Millores en les 
característiques i SLA 
del manteniment 
preventiu  

5 

La incorporació d'un 
sistema de 
monitorització 
permanent (24x7x365) 
atesa per als serveis 
Abast Systems, 
permet verificar que 
qualsevol mètrica no 
superi els llindars 
predefinits, activant les 
corresponents 
alarmes. Aquest servei 
millora de forma 
considerable tots els 
aspectes de 
manteniment 
preventiu. Es detallen 
tasques i recursos 

9,50 4,75 

Aporta sistema de backup 
remot de les 
configuracions del 
fortigate i fortianalyzer. 
Creació d'un sistema 
d'alertes. Concreta 
tasques i temps d'atenció 
de 9:00 a 19:00 

7,00 3,50 
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  Abast Systems, SA Servicios Microinformática, SA 

Serveis de manteniment    Valoració Puntuació Valoració Puntuació 

Millores en les 
característiques i SLA 
del manteniment 
correctiu  

10 

Millora el temps de 
resposta a 10 minuts. 
Detalla les SLA , 
compromisos i 
penalitzacions. Serveis 
presencials en pack 
d'hores. Servei ben 
detallat 

9,00 9,00 

 Disposició de Equip 
fortigate de backup a 
semic. Millora 2 
paràmetres referents al 
temps de resolució 
Servei ben detallat . 

9,00 9,00 

Total: 15     13,75     12,50 
 
3.4 Valoració de les millores en la resolució d’incidències. 

 
 

  Abast Systems, SA Servicios Microinformática, SA 

Serveis de resolució 
d'incidències 

  Valoració Puntuació Valoració Puntuació 

Millores en les 
característiques i SLA 
del manteniment de la 
resolució d’incidències  

7 

Millora el temps de 
resposta a 10 minuts. 
Detalla les SLA , 
compromisos i 
penalitzacions.  Servei 
ben detallat 

9,00 6,30 

 Disposició de equip 
fortigate de backup a 
Semic. Millora 2 
paràmetres referents al 
temps de resolució 
Ben detallat . 

9,00 6,30 

Aportacions  per afrontar 
amb efectivitat possibles 
incidències de seguretat  

3 

Servei de 
monitorització OVO 
amb VPN dedicada. 
Detall exhaustiu de les 
tasques incloses en el 
servei i els recursos i 
organització per a 
prestar-lo. Es detalla el 
procediment 
d'actuació per a 
resolució 
d'incidències. 

9,50 2,85 

.Sistema de correlació de 
logs per tal de detectar 
atacs de DoS. Aportació 
d'analisis segurtat  anual 
servidors web i gestió 
amb operadores per a 
bloquejar Ips atacants. 
Aquesta auditoria serveix 
per a millorar els filtres del 
sistema IPS/IDS. 

7,00 2,10 

Total: 10     9,15     8,40 
 
3.5 Valoració de les millores en el servei de consultes. 
 

    Abast Systems, SA Servicios Microinformática, SA 

Atenció de consultes 
tècniques 

  Valoració Puntuació Valoració Puntuació 

Millores en els 
requeriments mínims 
exposats  

5 

El servei de suport 
permanent permet 
atendre consultes  
24x7x365 .  Consultes 
il·limitades . 
Organització del servei 
per nivells , disposició 
d'equips de 
professionals amb 
experiència i  
formació.  

9,00 4,50 

Horari d'atenció de 9 a 
19h i formació anual de 6 
hores  

3,00 1,50 

Total: 5     4,50     1,50 
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3.6 Valoració de les millores en l’organització del servei. 
 

    Abast Systems, SA Servicios Microinformática, SA 

Organització del servei 
de suport 

  Valoració Puntuació Valoració Puntuació 

Millores en estructura i 
qualificació dels tècnics 
associats al servei 
d’implantació, 
manteniment i suport  

3 

S'esmenta 
detalladament laa 
organització del servei 
, el nombre de tècnics 
de suport ,  la seva 
qualificació i 
experiència 
professional. El servei 
de suport està format 
per un equip de 8 
administradors de 
sistemes i 7 enginyers 
de sistemes. Es 
detalla el perfil de 
formació i experiència 
de l'equip de 
professionals. 

9,50 2,85 

S'esmenta la participació 
de 2 tècnics FCNSP 3 
tècnics FCNSA. 
Ben detallat. 

7,00 2,10 

Millores en els mitjans i 
formes de comunicació 
d’incidències  

2 
Telèfon, e-mail , web, 
entorn de consulta i 
seguiment  

8,00 1,60 
Telèfon, e-mail , web, 
entorn de consulta i 
seguiment  

8,00 1,60 

Total: 5     4,45     3,70 
 
3.7 Valoració de les millores econòmiques. 
 
En aquest apartat,  i amb una valoració màxima de 25 punts, es puntuen les ofertes d’acord amb els criteris 
establers en el plec de clàusules. 
 
La quota mensual que consta en les ofertes presentades, en cap de les ofertes és superior als 12.603,31 
euros/anuals (IVA no inclòs) , és a dir, a 15.250 euros/anuals (IVA inclòs). 
  
Les propostes base  s’han valorat d’acord amb la fórmula següent: 
 

P= (L - O) x 20 / (L- B)  
 
P: puntuació   
L: pressupost del licitació 
O: oferta del licitador  
B: oferta més baixa de les considerades 

 
 

 

Abast 
Systems, 

SA 

Servicios 
Microinformática, 

SA 

L: Pressupost de licitació   (IVA no Inclòs) = 12.603,31   

O: Oferta del licitador (IVA no inclòs) 12.600,00 12.595,00 

B: Oferta més baixa de les considerades (IVA no inclòs)  12.595,00 12.595,00 

P: Puntuació P=(L-O)*25/(L-B) 9,96 25,00 

  
D’acord amb els punts anteriors, la puntuació obtinguda per les dues empreses en els 
elements de negociació previstos en la clàusula 13a del plec de clàusules administratives 
és la següent: 
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Element de negociació 
Abast 

Systems, SA 

Servicios 
Microinformática, 

SA 

Prestacions dels equips i el programari  20,15 9,60 

Servei d'instal·lació 8,75 4,40 

Serveis de manteniment  13,75 12,50 

Servei d'atenció d'incidències 9,15 8,40 

Servei de consultes 4,50 1,50 

Organització del serveis  4,45 3,70 

Oferta econòmica 9,96 25,00 

Total 70,71 65,10 

 
4. Règim de l’adjudicació. De conformitat amb l’article 151 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP en endavant), aprovat per Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, l’òrgan de contractació ha de classificar, per ordre 
decreixent, les proposicions presentades i que no siguin anormals o desproporcionades. 
Per realitzar aquesta classificació, ha d’atendre als elements de negociació assenyalats 
al plec.  
 
Així mateix, segons disposa el mateix article, l’òrgan de contractació ha de requerir al 
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins el 
termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el 
requeriment, presenti la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de 
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia 
definitiva que sigui procedent. L’entitat mercantil Abast Systems, SA, ha complert amb 
aquest requeriment, tal i com consta a l’expedient de contractació. 
 
Així mateix, examinada la proposició presentada per l’entitat mercantil indicada 
anteriorment, aquesta conté tota la documentació relativa a la personalitat del 
contractista exigida a la clàusula 11a del plec de clàusules administratives. 
 
Pel que fa a la motivació de l’adjudicació, l’article 151.4 del TRLCSP estableix que 
l’adjudicació ha de ser motivada. L’esmentat article s’ha de posar en correspondència 
amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons el qual 
l’acceptació dels informes o dictàmens serveix de motivació de l’acte resolutori quan 
s’incorporin al text d’aquest. 
 
5. Òrgan municipal competent. Tenint en compte la durada del contracte i la disposició 
addicional segona del TRLCSP, l’òrgan competent per adjudicar el contracte és el ple de 
la corporació. No obstant això, per acord del ple del dia 21 de juliol de 2011 aquesta 
competència es va delegar en la Junta de Govern Local. 
 
Tenint en compte que el termini per presentar la documentació indicada en l’antecedent 
cinquè acabava el dia 24 de novembre de 2014, data en la qual Abast Systems, SA, l’ha 
aportat a la Unitat de Contractació, que la propera comissió informativa d’Economia i 
Governació es preveu que tingui lloc el dia 10 de desembre de 2014 i que concorre certa 
urgència en l’adjudicació perquè el contracte incorpora el subministrament d’equips 
bàsics pel control de la seguretat en la navegació, serà necessari donar compte del 
contingut d’aquest acord a la propera sessió de la comissió informativa d’Economia i 
Governació que tingui lloc.   
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Per tot això, com a regidor d’Hisenda i Governació, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent  
 
ACORD   
 
PRIMER. Declarar inacceptable la proposició número 2, presentada per l’entitat mercantil 
Unitronics Comunicaciones, SA, amb CIF número A81356313 i domicili a l’avinguda 
Diagonal, 177 de Barcelona – 08018, en el contracte de subministrament de la 
infraestructura corporativa de seguretat perimetral, per les raons exposades en les 
consideracions jurídiques primera i segona del present acord. 
 
Arran d’aquesta declaració com a inacceptable la proposició ja no ha sigut objecte 
d’anàlisi respecte els elements de negociació (consideració jurídica tercera). 
 
SEGON. Adjudicar el contracte de subministrament de la infraestructura corporativa de 
seguretat perimetral, a favor de la proposició número 1, presentada per l’entitat mercantil 
Abast Systems, SA (CIF A59104612 i domicili al carrer Equador, 39-45 de Barcelona – 
08029), per un import anual de 12.600,00 euros i de 50.400,00 euros pels quatre anys de 
vigència del contracte, IVA no inclòs, d’acord amb l’informe de la cap dels Serveis de 
Tecnologies i Sistemes d’Informació del dia 10 de novembre de 2014 i la consideració 
jurídica tercera d’aquest acord.  
 
TERCER. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament 
de Manresa, i simultàniament notificar aquest acord als licitadors, de conformitat amb 
l’article 151.4 del TRLCSP. 
 
QUART. Comunicar a l’adjudicatària que haurà de concórrer a formalitzar el contracte quan 
sigui requerit. La formalització s’ha d’efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents 
a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’adjudicació al licitador o candidat. 
 
CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte, un cop tingui lloc, en el perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Manresa. 
 
SISÈ. Designar com a responsable del contracte la senyora Montserrat Morera Solé, cap 
dels Serveis de Tecnologies i Sistemes d’Informació, a la qual li corresponen les atribucions 
previstes a l’article 52 del TRLCSP, és a dir, supervisar l’execució del contracte i adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 
realització de la prestació que es contracta. 
 
SETÈ. Donar compte del contingut d’aquest acord a la propera sessió de la comissió 
informativa d’Economia i Governació que tingui lloc.” 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 5 membres 
presents, aprova la proposta esmentada que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3. Àrea de Serveis a les Persones  
 
3.1 Regidoria delegada de Cultura 
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3.1.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assump te a l’ordre del dia, per raons 
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF:  Aprovar, si escau, la 
cessió temporal en règim de dipòsit de dotze pintur es de l’artista Antoni 
Viladomat Manalt, a favor de l’Ajuntament de Manres a per ser exposades al 
Museu Comarcal de Manresa. 

 
Motiu de la urgència: Atès que el Museu Comarcal de Manresa rebrà aquesta setmana, 
en règim de dipòsit, dotze pintures procedents del MNAC, es fa necessari signar el 
conveni de cessió corresponent. 
Esperar a la propera Comissió informativa de Serveis a les Persones, prevista per al 
proper dia 12 de desembre, comportaria demorar la signatura d’aquest conveni. 
 
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme 
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 5 membres presents, el 
secretari presenta la proposta del regidor delegat de Cultura, de 24 de novembre de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. El MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA (MNAC) és un consorci amb 
personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, creat per Decret 
51/1991 de 4 de març i constituït per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Administració General de l’Estat. 
 
II. El MNAC gestiona importants col·leccions que expliquen la història de l’art català en 
un discurs continuat en què les diferents tècniques artístiques s’interrelacionen per donar 
una visió globalitzadora de cada època. Entre els seus fons de la col·lecció de 
Renaixement i Barroc, disposa d’una sèrie d’obres d’Antoni Viladomat i Manalt. 
  
III. L’AJUNTAMENT DE MANRESA ha sol·licitat al MNAC el dipòsit de les obres 
assenyalades a l’expositiu anterior, per a ser exhibides a les sales d’exposició del 
MUSEU COMARCAL DE MANRESA durant un període de vigència inicial de 10 anys. 
 
IV. El MNAC valora positivament aquesta cessió temporal en règim de dipòsit i, de mutu 
acord amb l’AJUNTAMENT DE MANRESA, es mostra favorable a formalitzar-la 
mitjançant el conveni adjunt a aquest dictamen, que ha estat redactat pels serveis 
jurídics d’ambdues institucions. 
 
V. El tècnic d’administració general de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions, ha emès un informe en data 24 de novembre de 2014, en el qual 
conclou que la cessió en forma de dipòsit de les 12 pintures de l’artista Viladomat 
propietat del MNAC, s’ajusta a dret. 
 
 
Consideracions legals 
 
1. Naturalesa jurídica del conveni de dipòsit.  El conveni de cessió en dipòsit que es 
porta a l’aprovació de la Junta de Govern Local és de caràcter extrajudicial, voluntari i 
gratuït. 
 
2. Règim aplicable.  La cessió en dipòsit es regirà per l’esborrany de conveni adjunt amb 
el present dictamen i, en defecte seu, pel que estableix el Codi Civil respecte als dipòsits 
(articles 1760 i següents) i la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus de Catalunya. 
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3. Òrgan competent.  De conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril i els articles 53.1, lletra o) i 274.1 lletra a) del TRLMRLC, l’òrgan 
competent per aprovar aquest conveni és el Ple de la Corporació, per tenir una durada 
superior a 4 anys. Tanmateix, aquesta facultat es troba delegada a la Junta de Govern 
Local per acord plenari de 21 de juliol de 2011.  
 
Per tot això, com a regidor delegat de Cultura, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
PRIMER.-  APROVAR la cessió temporal en règim de dipòsit, a favor de l’AJUNTAMENT 
DE MANRESA, de diverses obres d’art de l’artista Antoni Viladomat i Manalt, propietat 
del MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA, per a ser exposades al MUSEU 
COMARCAL DE MANRESA per un període inicial de 10 anys.  
 
SEGON.- APROVAR la minuta de conveni annex amb aquest dictamen, a subscriure 
entre l’Ajuntament de Manresa i el Museu Nacional d’Art de Catalunya, que regula el 
contingut de la cessió temporal en règim de dipòsit. 
 
TERCER.- FACULTAR l’alcalde president de l’Ajuntament per a la signatura del conveni 
aprovat en el punt anterior. “ 
 
 

“CONVENI DE DIPÒSIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I EL MUSEU NACIONAL 
D’ART DE CATALUNYA DE DOTZE PINTURES D’ANTONI VILAD OMAT I MANALT PER A 

SER EXPOSADES AL MUSEU COMARCAL DE MANRESA 
 
 
A Barcelona,  el  

 

REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Valentí Junyent i Torras, en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE 
MANRESA  amb NIF P-0811200-E i domicili a la Plaça Major número 1,  de Manresa, en qualitat 
d’alcalde nomenat en el Ple de l’Ajuntament de Manresa en data 11 de juny del 2011, assistit en 
aquest acte pel secretari general de l’Ajuntament, José-Luís González Leal. 
 
I de l’altra, el senyor Josep Serra Villalba en nom i representació del MUSEU NACIONAL D’ART 
DE CATALUNYA  (en endavant MUSEU NACIONAL ), amb NIF Q-5856250-E i domicili al Palau 
Nacional, Parc de Montjuïc (08038) de Barcelona, en qualitat de director nomenat per l’Acord del 
Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/158/2011, de 20 de desembre de 2011 (DOGC núm. 
6030 de 22 de desembre) i actuant d'acord amb les facultats que li atorga l'article 17 dels Estatuts 
del MUSEU NACIONAL, aprovats per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de 
març de 2006 (DOGC núm. 4625 de 3 de maig).  
 
 

MANIFESTEN 
 
 
I.- Que el MUSEU NACIONAL és un consorci amb personalitat jurídica pròpia i independent de la 
dels seus membres, creat per Decret 51/1991 de 4 de març i constituït per la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració General de l’Estat. 
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El MUSEU NACIONAL gestiona importants col·leccions que expliquen la història de l’art català en 
un discurs continuat en què les diferents tècniques artístiques s’interrelacionen per donar una 
visió globalitzadora de cada època.  
 
II.- Que el MUSEU NACIONAL disposa entre els seus fons de la col·lecció de Renaixement i 
Barroc  d’una sèrie d’obres d’Antoni Viladomat i Manalt relacionades en l’Annex d’aquest conveni 
de dipòsit.  
 
III.- Que l’AJUNTAMENT DE MANRESA ha sol·licitat al MUSEU NACIONAL el dipòsit de les 
obres assenyalades a l’expositiu anterior, per a ser exhibides a les sales d’exposició del MUSEU 
COMARCAL DE MANRESA durant el període de vigència que s’especifica més endavant i en les 
condicions establertes en aquest conveni. 
 
IV.- Que ambdues parts valoren positivament aquesta cessió temporal en règim de dipòsit i 
desitgen formalitzar-la mitjançant el present conveni.  
 
I, amb la finalitat de concretar els termes d’aquest dipòsit, ambdues parts 
 
 

ACORDEN 
 
PRIMER.-  Objecte 
 
El MUSEU NACIONAL cedeix en dipòsit a l’AJUNTAMENT DE MANRESA les obres detallades a 
l’Annex, per a que siguin custodiades i presentades en les instal·lacions del MUSEU COMARCAL 
DE MANRESA, situat al carrer de la Via de Sant Ignasi, número 40, segons les necessitats del 
seu discurs museogràfic, durant el període de vigència que s’especifica al pacte següent en les 
condicions que en el present document s’expressen. Aquesta cessió no implica transmissió de la 
propietat. 
 
Les obres amb número de registre MNAC11593, MNAC12216 i MNAC158447 que consten en 
l’Annex, romandran al MUSEU NACIONAL fins a la finalització dels actuals treballs de restauració 
que es duen a terme sobre les mateixes. El seu trasllat al MUSEU COMARCAL DE MANRESA es 
realitzarà al llarg del primer semestre de l’any 2015. 
 
SEGON.-  Durada 
 
La durada del dipòsit de les obres que es detallen en l’Annex s’estableix per un període de 
vigència de deu anys a comptar des de la signatura d’aquest conveni, prorrogables 
automàticament per anualitats successives, en cas que cap de les dues parts manifestin el 
contrari amb una antelació mínima de tres mesos previs a la finalització de cada període.  
 
El MUSEU NACIONAL, amb un preavís de tres mesos, podrà aixecar temporalment el dipòsit 
d’alguna de les obres que consta a l’Annex pels motius que cregui oportuns (per exemple per a 
exposicions temporals pròpies o de tercers en les quals el MUSEU NACIONAL vulgui participar). 
En aquest cas les despeses de desmuntatge, trasllat, assegurança i muntatge aniran a càrrec del 
MUSEU NACIONAL o de l’organitzador de l’exposició. 
 
En cas de rescissió d’aquest dipòsit, el MUSEU NACIONAL recobrarà la peça sense cap càrrec i 
l’AJUNTAMENT DE MANRESA assumirà les despeses de desmuntatge, embalatge, correu, 
assegurança, transport i desembalatge al seu nou emplaçament. 
 
TERCER.-  Transport i Assegurança 

L’embalatge i transport de les obres haurà de ser realitzat per professionals que garanteixin la 
seva perfecta conservació, d’acord amb les instruccions del MUSEU NACIONAL. L’empresa de 
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transports, dates i detalls del trasllat hauran de ser aprovats amb antelació pel MUSEU 
NACIONAL. Les despeses d’embalatge i transport aniran a càrrec de l’AJUNTAMENT DE 
MANRESA. 
 
Sempre que es consideri necessari, el desembalatge i reembalatge de les obres comptarà amb la 
presència i supervisió de personal tècnic del MUSEU NACIONAL (CORREU). Les despeses 
derivades del viatge i estada del citat CORREU seran a càrrec del MUSEU NACIONAL. 
 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA s’obliga a assegurar les obres per a qualsevol trasllat amb la 
companyia pròpia del MUSEU NACIONAL. Per als detalls sobre la contractació de l’assegurança 
del trasllat  l’AJUNTAMENT DE MANRESA es posarà en contacte amb l’Àrea de Registre i 
Exposicions del MUSEU NACIONAL. En qualsevol cas, les despeses d’assegurança del trasllat 
seran a càrrec de l’AJUNTAMENT DE MANRESA, que enviarà al MUSEU NACIONAL còpia del 
corresponent certificat. 

L’assegurança del trasllat serà a tot risc. El valor individual de les obres consta en l’Annex del 
present conveni i figurarà a la pòlissa com a valor convingut. 

Durant l’estada de les obres en dipòsit al MUSEU COMARCAL DE MANRESA, aquestes 
comptaran amb les mateixes garanties que la resta d’obres del propi museu. 

QUART.-  Conservació i custòdia  
 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA s’ocuparà i responsabilitzarà de la correcta conservació, 
exposició i seguretat de les obres al MUSEU COMARCAL DE MANRESA, adequant-se a les 
recomanacions internacionals al respecte.  
 
Les obres es mantindran (tant durant el període d’exposició com d’eventual reserva) en un espai 
sense goteres, sense infiltracions d’aigua i sense pols, que mantingui unes condicions climàtiques 
estables i sense contaminació.  
 
Es mantindran les condicions ambientals següents, 24 hores al dia: 

� Humitat Relativa: 50-60% (a determinar per l’Àrea de rest/Conservació preventiva en 
                     funció de les obres i els nivells habituals dels espais) 

� Temperatura:  Entre 18 i 24 º C (ídem anterior) 
� Il·luminació:  180 lux (ídem anterior) 

 
Els paràmetres ambientals s’enregistraran i els registres seran consultables pel MUSEU 
NACIONAL quan així ho sol·liciti. 
 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA informarà al MUSEU NACIONAL prèviament de la museografia 
prevista  per a les obres, per a la seva conformitat. El MUSEU NACIONAL ofereix 
l’assessorament i suport dels seus tècnics per al muntatge de les obres en el lloc designat. 
 
Es mantindran les condicions de seguretat següents, 24 hores al dia: 

- Vigilància humana a la sala d’exposició durant l’horari d’obertura al públic, i també durant 
els períodes de muntatge i desmuntatge 

- Alarma connectada a central o policia les 24 h al dia 
- Les obres han d’estar sempre a una distància mínima de 15 cm del terra (tant durant el 

període d’exposició com d’eventual reserva) 
- Acompliment de la normativa legal anti-incendis  
- Prohibició de fumar a les sales d’exposició o lloc d’emmagatzematge de les obres 

 
En cap cas les obres podran ser netejades, restaurades, retocades o alterades, excepte amb 
l’autorització expressa del MUSEU NACIONAL. Qualsevol petició en aquest sentit haurà de 
precisar exactament les actuacions proposades. Les obres cedida no podrà ser sotmesa a cap 
examen de tipus científic sense l’autorització escrita del MUSEU NACIONAL. 
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CINQUÈ.-  Restauració de les obres 
 
Cas que sigui necessari efectuar alguna restauració de les obres , aquesta haurà de consensuar-
se amb els tècnics del MUSEU NACIONAL. L’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva del 
MUSEU NACIONAL pot assessorar i fer el seguiment de qualsevol intervenció que sigui 
necessària. Cas que fos necessari, el MUSEU NACIONAL pot realitzar un tractament d’anòxia de 
les obres a les seves instal·lacions. 
 
SISÈ.-  Préstec temporal i fotografia 
 
Mentre duri el dipòsit temporal, l’AJUNTAMENT DE MANRESA no podrà treure les obres fora de 
la seva ubicació habitual sense el permís del MUSEU NACIONAL. En cas de rebre una petició de 
préstec d’alguna d’aquestes obres, l’AJUNTAMENT DE MANRESA adreçarà al peticionari al 
MUSEU NACIONAL. 
 
Les obres objecte del present conveni podrà ser fotografiada, filmada i reproduïda per qualsevol 
mitjà, per a finalitats de difusió o divulgació científica. Per a qualsevol altra finalitat serà necessari 
el consentiment previ del MUSEU NACIONAL. 
 
SETÈ.-  Drets d’explotació 
 
Els drets d’explotació de les obres objecte del dipòsit són del MUSEU NACIONAL i qualsevol 
utilització d’aquesta que generi drets d’explotació d’acord amb la legislació vigent, requerirà la 
prèvia autorització d’aquest.  
 
VUITÈ-  Menció 
 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA es compromet a fer constar com a procedència d’aquesta obra: 
“Dipòsit del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona”. 
 
NOVÈ.-  Incidències 
 
En el cas que les obres cedides resultés afectada per alguna incidència, l’AJUNTAMENT DE 
MANRESA avisarà immediatament al MUSEU NACIONAL i li adreçarà una confirmació per escrit. 
 
DESÈ.-  Resolució 
 
El present conveni es resoldrà i restarà sense efectes per les causes següents: 
a) L'acord d'ambdues parts 
b) L'incompliment del seu objecte, de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la 
normativa aplicable 
 
ONZÈ.-  Jurisdicció 

Ambdues parts de comú acord, es comprometen a resoldre les seves diferències derivades de la 
interpretació de les clàusules contingudes en el present conveni de forma amistosa, cas de no ser 
possible, les qüestions derivades de la interpretació i el compliment d’aquest conveni subscrit 
entre el MUSEU NACIONAL i l’AJUNTAMENT DE MANRESA seran de coneixement i 
competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. 

I perquè així consti i en prova de conformitat, les dues parts signen aquest conveni, per duplicat i 
a un sol efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament.” 
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      ANNEX 

 

 
Antoni Viladomat, Barcelona 
Mare de Déu de la Mercè 
Entre 1730-1755 
Oli sobre tela 
112 x 79 cm 
Llegat de Mercè Antiga Sunyer, desembre 1935; ingrés, 
1936 
MNAC 8926 
Valoració: 10.000€ 
 

  

  
 
Antoni Viladomat, Barcelona, 1678-1755 
Aparició de Crist a Sant Ignasi 
Entre 1700-1755 
Oli sobre tela 
88,5 x 130 cm 
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, 
1902; ingrés, 1906 
MNAC 11593 
Valoració: 10.000€ 

  

 

 

 
Antoni Viladomat, Barcelona, 1678-1755 
Aparició de Crist a Sant Ignasi 
Entre 1700-1755 
Oli sobre tela 
21 x 30,2 cm 
Dipòsit de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, 
1902; ingrés, 1906 
MNAC 12216 
Valoració: 7.000€ 

  

 

 

 
Antoni Viladomat 
El Salvador 
Entre 1700-1755 
Oli sobre tela 
84 x 64 cm 
Llegat de Francesc Fàbregas, 1934 
MNAC 22931 
Valoració: 10.000€ 
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Antoni Viladomat 
Dolorosa 
Entre 1700-1755 
Oli sobre tela 
84 x 64,5 cm 
Llegat de Francesc Fàbregas, 1934 
MNAC 22932 
Valoració: 10.000€ 

  

  
 
Antoni Viladomat 
L'hivern 
Entre 1730-1755 
Oli sobre tela 
113,5 x 179,5 cm 
Llegat de Ramir Lorenzale, 1918 
MNAC 24267 
Valoració: 25.000€ 

  

 

 

 
Antoni Viladomat 
La primavera 
Entre 1730-1755 
Oli sobre tela 
105 x 184,5 cm 
Llegat de Ramir Lorenzale, 1918 
MNAC 24268 
Valoració: 25.000€ 

  

 

 

 
Antoni Viladomat 
L'estiu 
Entre 1730-1755 
Oli sobre tela 
111 x 186,5 cm 
Llegat de Ramir Lorenzale, 1918 
MNAC 24277 
Valoració: 25.000€ 
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Antoni Viladomat 
La tardor 
Entre 1730-1755 
Oli sobre tela 
113 x 184 cm 
Llegat de Ramir Lorenzale, 1918 
MNAC 24279 
Valoració: 25.000€ 

  
 

 
 

Antoni Viladomat 
Retrat d'un cavaller de l'orde santjoanista 
Entre 1700-1755 
Oli sobre tela 
81 x 66 cm 
Adquisició, 1983 
MNAC 122466 
Valoració: 10.000€ 

   
 
Antoni Viladomat 
Trinitat 
Entre 1700-1755 
Oli sobre tela 
49,5 x 36 cm 
Antic fons de Museus 
MNAC 158447 
Valoració: 7.000€ 

  

  
 
Antoni Viladomat 
Mare de Déu nena entre sant Joaquim i santa Anna 
Cap a 1720-1730 
Oli sobre tela 
78 x 134 cm 
Adquisició, 1992 
MNAC 200166 
Valoració: 15.000€ 

  

 

 

 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 5 membres 
presents, aprova la proposta esmentada que esdevé acord de la Junta. 
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari general,  
 


