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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 21 DE MARÇ DE 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:05 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, J.A. Andrés Palacios 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.

ÀREA PÚBLICA i HABITATGE

2. Aprovació del pla de gestió de residus de les obres de connexions i col·lectors 
en alta de la vessant de Ca n’Armengol i Can Rigol. 

En data 29 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de les 
obres de connexions i col·lector en alta de la vessant de CA n’Armengol i Can Rigol, a 
l’empresa Servidel, SLU amb CIF B-43387760.

Aquesta empresa ha elaborat el pla de gestió de residus de construcció i enderroc, en 
compliment de l’establert al RD 105/2008, d’1 de febrer, i l’ha presentat a l’ÀMB per a la 
seva validació. 

Aquest pla ha estat informat favorablement en data 1 de març de 2016 pel tècnic designat 
com a director d’obra de les obres de referència, Sr. J. V. i T. (lopd), amb número de col·legiada 
9804, i Cap de secció de l’espai públic de l’ÀMB, que l’ha presentat a l’Ajuntament en 
data 4 de març de 2016 amb registre d’entrada núm. 2016/1739, per a la 
seva acceptació i aprovació.

El tècnic municipal Sr. R.  M. (LOPD) ha emès en data 9 de març de 2016, informe 
favorable al pla presentat, proposant-ne la seva aprovació.



Per tot l’exposat, a proposta de la Tinència d’alcaldia d’Àrea Pública i Habitatge, la Junta 
de Govern Local acorda el següent: 

ÚNIC. Aprovar el Pla de Gestió de Residus de les obres de connexions i col·lector en alta 
de la vessant de Ca n’Armengol i Can Rigol, presentat per l’empresa Servidel, SLU.

3. Adhesió tercera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica. 

ANTECEDENTS

Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa 
Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de 
març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 
2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:

Terme d´energia Terme de potència

       Preus (€/MWh) Euros/ kW i any

P1 P2 P3 P1 P2 P3

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700

 152,356  Sublot 2 (2.1A) 35,517224   

177,553  86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224   

 150,938  Sublot 4 (2.0 A) 21,893189   

183,228  63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189   

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre 
el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU. 

Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació 
del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de 
mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:

Preus terme de Potència
 

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any). 

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA)
 

PREUS ENERGÍA  (€/MWh)
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756
69,52
0
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Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord 
relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 
d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària 
l’oferta de pròrroga. 

Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord 
relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 
31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga 
i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva conformitat dins el període 
d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP. 

Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a la 
tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 
31 de desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de 
pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la 
clàusula setena del PCAP. 

FONAMENTS DE DRET

Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.

Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats 
de l’Acord marc.

Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a la 
formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals.

Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes.

Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en 
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, a proposta de la regidoria de Serveis Públics, la Junta de Govern 
Local acorda el següent: 



PRIMER. Que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’adhereix a la tercera pròrroga de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va 
des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions 
econòmiques:

Terme d´energia Terme de potència

       Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any)

P1 P2 P3 P1 P2 P3

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555

 141,560  Sublot 2 (2.1A) 44,444710   

163,494  85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710   

 125,265  Sublot 4 (2.0 A) 42,043426   

144,809  65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426   

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a 
les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin 
directament aplicables als consumidors finals de l’energia.

PREUS ENERGÍA  (€/MWh)
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6
3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   -
6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956

SEGON. Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens 
local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució.

TERCER. Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).

QUART. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona) 
com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’electricitat. 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4. Aprovació conveni col.laboració programa treball i formació PANP 2015.

Vista l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, publicada al DOGC núm. 6909 de 9 de juliol 
de 2015, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per la realització 
del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit 
la prestació i/o subsidi per desocupació.

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 147/2015, 
de 24 de juliol, va aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya de 
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la Generalitat de Catalunya dins la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la 
realització del Programa Treball i Formació de persones en situació d’atur que hagin 
exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació. 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat per Junta de Govern de 9 de novembre de 
2015 va acceptar la subvenció de referència.

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per tal de regular la col·laboració amb els 
ajuntaments participants i fixar les obligacions de les diferents parts, ha de subscriure un 
conveni de col·laboració amb cadascun dels ajuntaments, on també s'establiran les 
despeses que contempla el projecte que no són subvencionables pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya, i que assumiran cadascun dels ajuntaments participants. 

Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa Treball i Formació de persones en 
situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació. 

D'acord amb les clàusules sisena i setena l'ajuntament de Corbera de Llobregat haurà 
d'abonar al Consell Comarcal un import total de 2.519,49,- € en concepte d’indemnització 
de finalització del contracte de la persona contractada, més els costos derivats de la 
prevenció de riscos laborals i despeses de gestió del Consell Comarcal. 

Per tot això, a proposta de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, la Junta de Govern 
Local acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa Treball i Formació de 
persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 2.519,49,- € al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat amb CIF P5800011H en concepte d'indemnització de finalització de contracte de 
les 3 persones més els costos derivats de la prevenció de riscos laborals i despeses de 
gestió del Consell Comarcal en relació al Programa mixt Treball i Formació adreçat a 
persones en situació d’atur (2015/PANP/SPO/34) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
22.241.46500 del vigent pressupost municipal.

TERCER. Notificar el present acord d’aprovació al Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
a la signatura de conveni.

5. Aprovació adhesió a la Xarxa de Serveis Locals (Xarxa Xaloc).

Vist el conveni signat amb la Diputació el 8 de juny de 2005 pel que fa a la posada a 
disposició de la Metodologia-Aplicatiu Xaloc aprovat per Junta de Govern Local en data 1 
de setembre de 2005. 

L’evolució de les polítiques de mercat de treball promogudes pels ens locals a la demarcació 
de Barcelona i la necessitat de seguir reforçant el treball en xarxa i els mecanisme de 
cooperació, requereix dotar a la Xarxa Xaloc d’un instrument jurídic que reguli la seva 
configuració funcionament.



És per això, que la Diputació de Barcelona ha aprovat el protocol general per a l’adhesió a 
la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc), amb l’objecte de formalitzar la Xarxa 
de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc) i la relació entre la Diputació de Barcelona i els 
ens locals que disposen d’un Servei Local d’Ocupació (SLO) i compleixin amb els requisits 
de participació.

La finalitat del protocol és establir el marc general de la Xarxa Xaloc per contribuir a 
aconseguir una major eficàcia de les accions locals en matèria d’ocupació, prestar un servei 
de més qualitat, evitar duplicitats i sumar esforços mitjançant la concertació, la millora de 
les competències professionals, l’intercanvi d’experiències, l’optimització dels recursos, la 
capacitat de resposta, la flexibilitat i la transversalitat.

Els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa Xaloc hauran d’aprovar, per part de 
l’òrgan competent que correspongui, una sol·licitud d’adhesió en els termes establerts en 
el model que s’aprova juntament amb el protocol.

Vista l’aprovació del protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals (Xarxa 
Xaloc), publicada al BOP de 30 de desembre de 2015, per la Junta de Govern de la 
Diputació, en sessió de 26 de novembre de 2015.

Per tot això, a proposta de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, la Junta de Govern 
Local acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc) en els 
termes del protocol general aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 26 
de novembre de 2015. 

SEGON. Notificar el present acord d’aprovació a la Diputació de Barcelona.

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 10:55 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
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