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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2015

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:00 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en 
primera convocatòria, per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes de 
l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la secretària 
general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa

- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa

- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa

- Carme Benito Gómez, regidora

- Jordi Anducas i Planas, regidor

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res següents: 
Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado García i Manel Ripoll i Puertas.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

SECRETARIA
Contractació

2. Incoació del procediment de contractació de la concessió demanial per a la 
gestió i explotació dels bars de les instal·lacions esportives municipals

Amb la finalitat d’oferir un millor servei a la ciutadania que accedeixi a les instal·lacions 
esportives municipals, concretament en el Pavelló Municipal d’Esports i en el recinte de la 
Piscina Municipal, que també comprèn el Camp de Futbol municipal, és voluntat d’aquest 
Consistori la contractació del servei per a la gestió i explotació dels bars situats al Pavelló 
i a la Piscina Municipal, per part d’una empresa especialitzada, segons se’n desprèn de la 
Provisió de l’Alcaldia de data 29 d’octubre de 2015.

S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats 
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament en data 2 de novembre de 2015, 
quedant incorporat a l’expedient. 

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda el 
següent:  
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PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació de la concessió administrativa per a la 
gestió i explotació dels bars situats al Pavelló i a la Piscina Municipal mitjançant el 
procediment obert, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives generals 
aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. La licitació s’aprova amb un 
cànon de sortida de 9.200,00 €, i l’inici de la prestació es preveu per a l’1 de març de 2016.

SEGON. Simultàniament convocar el procediment obert publicant la convocatòria en el 
B.O.P. i en el perfil del contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals, a partir del 
següent a aquell en què aparegui publicat l’edicte al B.O.P, per a presentar les pliques.

TERCER. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin d’aquesta 
licitació.

ÀREA D’ENSENYAMENT

3. Acceptació de la subvenció a l'Escola Municipal de Música per al curs 2014-
2015 

A principis del mes de juliol la Comissió Mixta departament d'Ensenyament i Entitats 
Municipalistes va aprovar una proposta per atorgar subvencions a les Escoles Municipals 
de Música.

El 7 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar subvenció al 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de l'Escola 
de Música per al curs 2014-2015. 

El 10 de novembre de 2015, l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb núm. R.E. 
2015/7934, va rebre una notificació de la Cap del Servei de Règim Econòmic i Administratiu 
de Centres Públics segons la qual se li atorga una subvenció per l'Escola de Música per 
import de 15.845,68.-€, en concepte de sosteniment del servei al curs 2014-15.

A l'esmentada notificació, s'estableix un termini per enviar la documentació justificativa 
que finalitzarà el proper 20 de novembre. Entre la documentació que s'ha d'enviar hi ha 
l'acord del Ple o òrgan competent de la corporació local pel qual s'accepta la subvenció.

D'acord amb l'establert pel punt TERCER.p) del Decret d'Alcaldia 1092/2015, de 15 de juny 
de 2015, l'acceptació de subvencions provinents d'altres administracions és competència 
de la Junta de Govern Local.

El 11 de novembre de 2015 el tècnic d'Ensenyament ha emès un informe relatiu al tràmit 
de l'acceptació de la subvenció atorgada per al servei d'Escola Municipal de Música al llarg 
del curs 2014-2015.

A proposta de la regidoria d’Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda el següent:  

PRIMER.- Acceptar la subvenció per al sosteniment de l'Escola Municipal de Música Lluís 
Soler i Ametller per al curs 2014-2015, atorgada pel Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per import 15.845,68.-€
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SEGON.- Trametre la documentació de justificació pels mitjans previstos a tal efecte amb 
anterioritat al 20 de novembre de 2015.

La Junta de Govern Local, no obstant, decidirà.

ÀREA D’URBANISME

4. Donar conformitat als informes tècnics relatius als imports a compensar per 
Elecnor, SA.

L'11 de gener de 2013 es va formalitzar el contracte per a la gestió integral del servei de 
l’enllumenat públic i de serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions 
municipals de Corbera de Llobregat entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i l'empresa 
ELECNOR, S.A.

El 9 de juliol de 2013, el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària va aprovar la modificació 
del contracte. Un dels aspectes que es van establir va ser una modificació de la inversió 
inicial a realitzar afegint la prestació P5. La previsió era que la inversió inicial s'acabés al 
mes d'octubre de 2013.

El 4 de juliol de 2014, mitjançant registre d'entrada a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat 
número 2014/6047, l'empresa encarregada de la Direcció Facultativa presenta informe de 
tancament de la inversió inicial.

El 29 de juliol de 2014 el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària va aprovar una modificació 
del contracte i una actualització dels imports de certes prestacions basant-se en la 
finalització de la inversió inicial amb efectes 1 de juliol de 2014.

L'11 de novembre de 2014, el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària va aprovar la 
modificació del contracte i va aprovar el text refós del plec de clàusules.

En data 15 de desembre de 2014 l’enginyer municipal emet informe en el que conclou que 
el sobrecost atribuïble a ELECNOR S.A., que ha hagut d'assumir l'Ajuntament a les factures 
del consum energètic de l’enllumenat públic pagades a la comercialitzadora durant tot el 
temps que s'ha endarrerit la finalització de la inversió inicial, ha estat de 21.036,62 € (IVA 
inclòs).

En data 8 de juny de 2015 l’enginyer municipal emet informe en el que s’estableixen els 
sobrecostos que l’Ajuntament ha assumit, per a cada quadre d’enllumenat, en base als 
períodes i factures analitzades que es detallen en l’informe. L’import total resultant a 
compensar per ELECNOR, S.A, és de  6.812,35 € (IVA inclòs). 

A proposta de la Regidoria de Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Donar conformitat als informes emesos pels serveis tècnics municipals en data 
15 de desembre de 2014 i 8 de juny de 2015, relatius als imports a compensar per 
ELECNOR, S.A.



SEGON. Aprovar la liquidació dels drets en concepte de compensació dels sobrecostos 
energètics a ingressar per ELECNOR, S.A. per import de 21.036,62 € (IVA inclòs) i 6.812,35 
€ (IVA inclòs) d’acord amb els informes emesos per l’enginyer municipal que consten a 
l’expedient. 

TERCER. Notificar aquest acord a ELECNOR, S.A i a l’interventor municipal als efectes 
corresponents.

5. Donar conformitat a l'informe relatiu als imports pendents prestacions P1I i P5 
contracte Elecnor, SA.

L'11 de gener de 2013 es va formalitzar el contracte per a la gestió integral del servei de 
l’enllumenat públic i de serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions 
municipals de Corbera de Llobregat entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i l'empresa 
ELECNOR, S.A.

El 9 de juliol de 2013, el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària va aprovar la modificació 
del contracte. Un dels aspectes que es van establir va ser una modificació de la inversió 
inicial a realitzar afegint la prestació P5. La previsió era que la inversió inicial s'acabés al 
mes d'octubre de 2013.

El 4 de juliol de 2014, mitjançant registre d'entrada a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat 
número 2014/6047, l'empresa encarregada de la Direcció Facultativa presenta informe de 
tancament de la inversió inicial.

El 29 de juliol de 2014 el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària va aprovar una modificació 
del contracte i una actualització dels imports de certes prestacions basant-se en la 
finalització de la inversió inicial amb efectes 1 de juliol de 2014.

L'11 de novembre de 2014, el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària va aprovar la 
modificació del contracte i va aprovar el text refós del plec de clàusules.

El 30 de juny de 2015 l’enginyer municipal emet informe de revisió de preus del contracte, 
del que es transcriuen els següents paràgrafs: 

“(...) a causa de l'endarreriment en la finalització de la inversió inicial, els mesos que queden per 
amortitzar són més que els que queden per a la finalització del contracte ja que es van començar a 
pagar les quotes al juliol de 2014 i la prestació P1i està pensada per a ésser pagada en 160 quotes 
(mesos de durada total del contracte)”.

“(...) a causa de l'endarreriment en la finalització de la inversió inicial, els mesos que queden per 
amortitzar són més que els que queden per a la finalització del contracte ja que es van començar a 
pagar les quotes al juliol de 2014 i la prestació P5 està pensada per a ésser pagada en 150 quotes 
(tal com establia la modificació del contracte del 9 de juliol de 2013).”

D’acord amb els annexes II i III de l’informe anteriorment esmentat, en data de finalització 
del contracte, 10 de maig de 2026, quedarien per abonar:

- En relació a la prestació P1i: la part proporcional de la quota del mes de maig, compresa 
entre els dies 11 i el 31, i 17 quotes senceres del mesos restants fins arribar a 160 quotes. 
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- En relació a la prestació P5: la part proporcional de la quota del mes de maig, compresa 
entre els dies 11 i el 31, i 7 quotes senceres del mesos restants fins arribar a 150 quotes. 

Atès que la finalització de la inversió prevista es va endarrerir per causa imputable al 
contractista, els imports pendents a la finalització del contracte s’abonaran amb motiu de 
la seva liquidació.

A proposta de la Regidoria de Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Restar assabentats de l’informe emès pels serveis tècnics municipals de data 30 
de juny de 2015.

SEGON. Posar en coneixement d’ELECNOR, S.A, que, d’acord amb la part expositiva, els 
imports  de les quotes pendents de les prestacions P1i i P5 a la finalització del contracte 
s’abonaran amb motiu de la seva liquidació.

TERCER. Notificar aquests acords a ELECNOR, S.A i a l’interventor municipal als efectes 
corresponents.

6. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:30 hores, i 
s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

Vist i Plau
La secretària L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez Montserrat Febrero i Piera


