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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 2 DE MAIG DE 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:06 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 DE BENESTAR SOCIAL i GENT GRAN

2. Aprovació conveni amb "la Caixa" per beques menjador 2016.

Que la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” contempla, 
entre els seus objectius, la realització d’obres benèfiques i socials, pròpies o en 
col·laboració amb institucions del país atenent a les diferents necessitats de la societat.

D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat desenvolupa, tal i com li correspon, 
tot un seguit de projectes i actuacions en l’àmbit social.

A tal efecte, està previst subscriure un conveni de col·laboració per afavorir el 
desenvolupament d’ajudes socials que permetin la cobertura de necessitats bàsiques 
d’alguns infants del municipi, mitjançant l’ampliació dels imports de beques de menjador 
del Consell Comarcal i de les ajudes municipals de menjador.

Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per delegació 
efectuada per l’Alcaldia en Decret 1092/2015, de 15 de juny.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Benestar Social i Gent Gran, la Junta de 
Govern Local acorda el següent: 



PRIMER. Acceptar l’ajut concedit per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, “la Caixa” consistent en una aportació econòmica en farvor de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat  de la quantitat de 5.750.-€ (cinc mil set-cents cinquanta euros) 
(impostos inclosos si s’escau), així com tots els termes de l’aportació i les condicions per a 
la seva execució. 

SEGON. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona, “la Caixa”, per afavorir el desenvolupament d’ajudes socials que 
permetin la cobertura de necessitats bàsiques d’alguns infants del municipi, mitjançant 
l’ampliació dels imports de beques de menjador del Consell Comarcal i de les ajudes 
municipals de menjador, segons el text que queda incorporat a l’expedient.

TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

QUART. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.

ÀREA DE CULTURA

3. Revocació subvenció atorgada Associació veïns Can Palet activitats 2014.

El Ple de l’Ajuntament en la sessió d’11 de novembre de 2014 va aprovar les Bases 
reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per 
part dels departaments d’Esports i Cultura, per a activitats realitzades durant l’any 2014, 
i d’Ensenyament, per a activitats realitzades durant el curs escolar 2013-2014.

L’acord d’aprovació de la convocatòria va ser adoptat per la Junta de Govern en sessió de 
10 d’abril de 2015, i el de concessió de les subvencions per la JGL de 5 de juny de 2015. 
En aquesta data es va aprovar la subvenció a l’Associació de Veïns de Can Palet per import 
de 1.000 €, havent de justificar la subvenció en la forma prevista per l’article 13 de les 
bases, abans del 31 de juliol de 2015.

El 29 de juliol de 2015 (reg d’entrada 5656/2015) l’entitat va presentar la documentació 
que justifica la subvenció.

Un cop analitzada, mitjançant Decret de l’alcaldia 160/2016 de 2 de febrer, es va formular 
el requeriment d’esmena de les deficiències detectades. 

A l’efecte de contestar l’anterior requeriment el 7 d’abril de 2016 el President de l’Associació 
va presentar un escrit en el que manifesta que no poden aportar més documentació 
justificativa i demana la revocació de la subvenció.

De conformitat amb la clàusula 13 de les bases reguladores, la manca de justificació o la 
justificació incompleta dels fons rebuts, pot comportar l’anul·lació total o parcial de la 
subvenció i el reintegrament, si escau, de les quantitats atorgades en concepte de bestreta. 

Per això, a proposta de la regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Revocar la subvenció concedida a l’Associació de Veïns de Can Palet, amb CIF: 
G61184081, en l’import total de 1.000  €, a l’haver-se sol·licitat per l’entitat la seva 
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anul·lació i per no haver-se justificat degudament.

SEGON. Notificar aquest acord al Servei d’Intervenció de l’Ajuntament per a que 
procedeixin a modificar els documents comptables corresponents, si escau, així com a 
l’Associació de Veïns de Can Palet.

A continuació, la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre del dia, per 
raó d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat dels presents. 

Urgència I. Adjudicació del contracte del servei de neteja de totes les 
dependències municipals

Per acord de la Junta de Govern Local de 22 de desembre de 2015 es van aprovar 
l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques 
relatius a la contractació del servei de neteja de totes les dependències municipals, i es va 
convocar la licitació, mitjançant procediment obert i per a la tramitació ordinària subjecte 
a regulació harmonitzada, amb un pressupost base de licitació de //538.813,84.-// €, 21% 
d’IVA exclòs, per a la durada inicial del contracte establerta en 2 anys amb data d’inici 
prevista d’1 d’abril de 2016, tot i que per motius de tramitació de l’expedient, la nova data 
d’inici prevista és de l’1 de juny de 2016.

En dates 29 de març i 13 d’abril de 2016 es va reunir la Mesa de Contractació a l’objecte 
de procedir a l’obertura dels sobres núms. 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades 
i admeses en aquesta licitació, essent valorades pels tècnics municipals amb informes que 
s’incorporen a l’acta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de data 13 d’abril de 2016, 
d’on que se’n desprèn que l’oferta més avantatjosa és la presentada per l’empresa 
licitadora Multiserveis Ndavant, SL amb CIF B-60579240, en haver obtingut una puntuació 
total de 95 punts, proposant un import total de 531.997,03 €, 21% d’IVA exclòs.

Per Decret d’Alcaldia núm. 729/2016, de 13 d’abril, es va requerir l’empresa Multiserveis 
Ndavant, SL amb CIF B-60579240, en haver resultat l’empresa licitadora amb l’oferta més 
avantatjosa de les presentades en el procediment de licitació de referència, en proposar 
un import de 531.997,03 €, 21% d’IVA exclòs, per a l’execució del contracte, per a què en 
el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de la recepció del mateix, diposités l’import 
corresponent a la fiança definitiva, fes efectiu el pagament de l’anunci de licitació i 
presentés la documentació administrativa indicada en la clàusula 4.5. del plec de clàusules 
administratives particulars, així com l’acreditació de trobar-se al corrent de pagament de 
les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

Atès que en l’acord d’incoació es va fixar la data d’inici del contracte amb efectes 1 d’abril 
de 2016, i que la data d’inici real del contracte s’ha modificat fixant-se per a l’1 de juny de 
2016, procedeix efectuar un reajustament de les anualitats previstes en l’acord d’incoació, 
per a les anualitats 2016 i 2018, anul·lant per a l’any 2016 la despesa que finalment no es 
disposi.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits en el 
Decret d’Alcaldia núm. 729/2016, de 13 d’abril, i per tot l’exposat, a proposta de la 
regidoria de l’Àrea de Serveis públics, la Junta de Govern Local acorda el següent:  

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de neteja de totes les dependències municipals, 
a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL amb CIF B-60579240, pel preu cert i global de 



//531.997,03//.- €, 21% d’IVA exclòs, pels dos (2) anys de durada inicial del contracte, 
amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Condicions 
Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i 
econòmiques incloses a la seva proposició, establint la data d’inici per a l’1 de juny de 
2016.

SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses 
licitadores, així com els informes de valoració, i publicar-lo en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Formalitzar el present contracte en document administratiu a partir dels 15 dies 
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, segons s’estableix en l’article 
156 del TRLCSP, i publicar-lo en el perfil del contractant, en el BOE i en el DOUE, de 
conformitat amb l’article 154 del TRLCSP. Advertir l’empresa adjudicatària que les 
despeses que resultin de la publicació de l’anunci de formalització els seran oportunament 
requerides, atenent el previst a la clàusula 4.2. del PCAP.

QUART. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de //56.736,15.-// € del 
pressupost del 2016 aprovada en el resolent tercer del acord d’incoació d’aquest expedient.

CINQUÈ. La despesa de caràcter plurianual per import total màxim del contracte de 
//643.716,40.-// euros (IVA inclòs), es farà efectiva amb càrrec a amb càrrec a les 
següents partides pressupostàries i amb el següent desglòs:

Exercici 2016. Disposar la despesa per a l’any 2016 per import de //187.750,62.-// €, 
desglossats en:

Exercici 2017. Disposar la despesa per a l’any 2017 per import de //321.858,20.-// €, 
desglossats en:

Import en € Aplicació pressupostària Tipus d’instal·lacions
19.266,61 34.342.22700 Esportives
22.863,35 13.933.22700 Administratives

116.075,60 31.323.22700 Ensenyament
3.019,95 31.326.22700 Ensenyament (Escola Música)
1.008,19 33.333.22700 Culturals

16.135,50 33.3321.22700 Culturals (Biblioteca)
271,79 13.171.22700 Altres (Parc Palmeres)

2.083,56 30.231.22700 Altres (Casal Magnòlies)
34,02 30.231.22700 Altres (Corbera Voluntària)

1.447,30 01.924.22700 Altres (Emissora)
919,85 11.1522.22700 Altres (HPO)

2.625,66 20.136.22700 Altres (Bombers)
1.999,24 21.442.22700 Altres (Marquesines)

Import en € Aplicació pressupostària Tipus d’instal·lacions
33.028,47 34.342.22700 Esportives
39.194,32 13.933.22700 Administratives

198.986,75 31.323.22700 Ensenyament
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Exercici 2018. Disposar la despesa per a l’any 2018 per import de //81.495,61.-// €, i 
autoritzar i disposar per al mateix exercici l’import de //52.611,97.-// €, desglossats en:

4. 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 10:35 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

5.177,06 31.326.22700 Ensenyament (Escola Música)
1.728,33 33.333.22700 Culturals

27.660,85 33.3321.22700 Culturals (Biblioteca)
465,93 13.171.22700 Altres (Parc Palmeres)

3.571,81 30.231.22700 Altres (Casal Magnòlies)
58,31 30.231.22700 Altres (Corbera Voluntària)

2.481,08 01.924.22700 Altres (Emissora)
1.576,89 11.1522.22700 Altres (HPO)
4.501,13 20.136.22700 Altres (Bombers)
3.427,27 21.442.22700 Altres (Marquesines)

Import en € Aplicació pressupostària Tipus d’instal·lacions
13.761,86 34.342.22700 Esportives
16.330,97 13.933.22700 Administratives
82.911,15 31.323.22700 Ensenyament
2.157,11 31.326.22700 Ensenyament (Escola Música)

720,14 33.333.22700 Culturals
11.525,35 33.3321.22700 Culturals (Biblioteca)

194,14 13.171.22700 Altres (Parc Palmeres)
1.488,25 30.231.22700 Altres (Casal Magnòlies)

24,29 30.231.22700 Altres (Corbera Voluntària)
1.033,78 01.924.22700 Altres (Emissora)

657,04 11.1522.22700 Altres (HPO)
1.875,47 20.136.22700 Altres (Bombers)
1.428,03 21.442.22700 Altres (Marquesines)
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