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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 29 DE FEBRER 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 DE VIA PÚBLICA i HABITATGE

2. Adjudicació del contracte d'obres de connexions i col·lector en alta de la 
vessant de Ca n'Armengol i Can Rigol

Per acord de la Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2015 es van aprovar l’expedient i 
el plec de clàusules administratives particulars relatius al contracte de les obres de 
connexions i col·lectors en alta de la vessant de Ca n’Armengol i Can Rigol, i es va convocar 
la licitació, mitjançant procediment obert i per a la tramitació ordinària, amb un pressupost 
base de licitació de // 457.711,72.-// €, 21% d’IVA exclòs.

En data 29 d’octubre de 2015 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de les trenta-
vuit pliques presentades i admeses a la licitació, essent posteriorment valorades per la 
Mesa de Contractació amb el resultat que consta en les actes emeses en dates 12 de 
novembre de 2015 i 27 de gener de 2016, que s’incorporen a l’expedient, i on es proposa 
l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Servidel, SLU amb CIF B-43387760, en 
haver obtingut la puntuació màxima de 100 punts, en proposar un import total de 
276.837,21 €, 21% d’IVA exclòs, tot i haver incorregut en baixa anormal o 
desproporcionada, que ha estat degudament justificada.



Per Decret d’Alcaldia núm. 129/2016, de 28 de gener, es va requerir l’empresa Servidel, 
SLU amb CIF B-43387760, 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 276.837,21 € (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 4.4 del plec de clàusules 
administratives particulars, així com l’acreditació d’haver dipositat a la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona l’import de 27.875 €.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits en el 
Decret d’Alcaldia núm. 129/2016, de 28 de gener, i per tot l’exposat, a proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de l’Àrea de Via Pública i Habitatge, la Junta de Govern Local acorda el 
següent: 

PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres de connexions i col·lectors en alta de la 
vessant de Ca n’Armengol i Can Rigol, en els termes i condicions especificats en el projecte 
aprovat, a l’empresa Servidel, SLU amb CIF B-43387760, pel preu cert i global de 
//276.837,21.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de Clàusules Administratives Generals, el projecte aprovat i les 
propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.

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, dins 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 i en el BOP de la província de 
Barcelona, 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 5.4 del PCAP.

QUART. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de //334.973,02.-// 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària núm. 
13.160.60903 del vigent pressupost municipal.

3. Designació de tècnics per a l'execució de les obres de connexions i col·lector 
en alta de la vessant de Ca n'Armengol i Can Rigol.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat mitjançant escrit de data 9 de setembre de 2015 i 
registre de sortida núm. 2015/2582, ha sol·licitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
assistència tècnica per a designar la direcció facultativa en l’execució de les obres de 
connexions i col·lectors en alta de la vessant entre Ca n’Armengol i Can Rigol, amb càrrec 
a l’ÀMB. 

En resposta a la nostra petició, en data 15 de febrer de 2016 i registre d’entrada NÚM. 
2016/1198, l’ÀMB comunica la designació dels tècnics realitzada, quant a direcció d’obra, 
direcció d’execució i coordinació en matèria de seguretat i salut. 
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Per tot l’exposat, a proposta de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea de Via Pública i Habitatge, 
la Junta de Govern Local acorda el següent: 

ÚNIC. Nomenar els tècnics que es diran per a desenvolupar les funcions de direcció 
facultativa de les obres de connexions i col·lectors en alta de la vessant entre Ca 
n’Armengol i Can Rigol:

Direcció de les obres

Sr. J. V. i T. (LOPD), Enginyer de Camins i Cap de secció de la Direcció de Serveis 
de l’Espai Públic de l’ÀMB, telèfon (LOPD), correu electrònic: (LOPD)

Coordinador en matèria de seguretat i salut

Sra. R. A. A. Q. (LOPD), Enginyera Tècnica d’Obres Públiques, núm. Col·legiada 
17496, de l’empresa Grusamar Ingeniería y Consulting, SLU, telèfon (LOPD), correu 
electrònic (LOPD), en virtut de l’encàrrec efectuat per la Direcció de Serveis de l’Espai 
Públic de l’ÀMB (exp. 900070/16).

ÀREA D’ESPORTS

4. Adjudicació del contracte de concessió administrativa demanial per a la gestió 
i explotació dels bars de les instal·lacions esportives municipals.

Per acord de la Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2015 es van aprovar 
l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques relatius a la contractació de la concessió administrativa demanial per a la gestió 
i explotació dels bars del Pavelló municipal d’esports i de la Piscina municipal, i es va 
convocar la licitació, mitjançant procediment obert i per a la tramitació ordinària, amb un 
cànon de sortida anual de 9.200 €, i una durada inicial de quatre anys amb data d’inici 
prevista de l’1 de març de 2016.

En data 17 de desembre de 2015 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de les dues 
pliques presentades i admeses a la licitació, essent posteriorment valorades per la Mesa 
de Contractació amb el resultat que consta en l’acta emesa en data 22 de gener de 2016, 
que s’incorpora a l’expedient, i on es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa 
licitadora Charrua, SCP amb CIF J-63893416, en haver obtingut la puntuació total de 85 
punts, en proposar un import de cànon anual de 20.005,00 €.

Per Decret d’Alcaldia núm. 130/2016, de 28 de gener, es va requerir l’empresa Charrua, 
SCP amb CIF J-63893416, 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 anual de cànon de 20.005,00 € 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 les clàusules III.4 i IV.4 del plec de 
clàusules administratives particulars.



En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits en el 
Decret d’Alcaldia núm. 130/2016, de 28 de gener, i per tot l’exposat, a proposta de la 
regidoria d’Esports la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Adjudicar el contracte de la concessió administrativa demanial per a la gestió i 
explotació dels bars del Pavelló municipal d’esports i de la Piscina municipal, a l’empresa 
Charrua, SCP amb CIF J-63893416, per import de cànon anual de //20.005,00.-// €, amb 
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions 
Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i 
econòmiques incloses a la seva proposició, pels quatre (4) anys de durada inicial del 
contracte i amb data d’inici d’efectes 1 de març 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, dins 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, de conformitat amb l’article 154 
del TRLCSP.

ÀREA D’ENSENYAMENT

5. Incoació de la licitació del contracte de servei per a la gestió i execució del 
casal d'estiu municipal

Amb la finalitat d’oferir als infants i joves d’aquest municipi amb edats compreses entre 
els 3 i els 14 anys, un programa educatiu, cultural i de lleure per a gaudir-lo durant el 
període estiuenc, per tal de donar suport a les famílies a l’hora de conciliar la seva vida 
laboral i familiar, així com també proporcionar activitats pels infants i joves en les seves 
vacances escolars, es fa necessària la contractació del servei per a la gestió i execució del 
casal d’estiu municipal per part d’una empresa especialitzada, en tant que l’Ajuntament no 
disposa dels medis personals i materials suficients per a la seva correcta execució.

La voluntat d’aquesta Regidoria és licitar aquest servei per un període de dos anys, amb 
possibilitat de ser prorrogat per un any més.

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que ha estat informat 
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament en data 22 de febrer de 2016, 
quedant incorporat a l’expedient. 

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria del’Àrea d’Ensenyament, la Junta de Govern 
Local acorda el següent: 

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei per a la gestió i execució de 
casal d’estiu municipal, dirigit a infants i joves de 3 a 14 anys, a Corbera de Llobregat, 
mitjançant el procediment obert, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars 
i el Plec de condicions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives 
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generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació, per un període inicial 
de dos anyx. L’import de licitació anual s’estableix en //36.467,27.-// €, 10% d’IVA exclòs.

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.

6. Aprovació bases concurs premis "Lluís  Soler i Ametller a la millor interpretació 
instrumental”

Des de l’any 2002 a l’Escola Municipal de Música s’han estat lliurant els premis Lluís Soler 
i Ametller que consisteixen en cobrir una part o la totalitat del cost de l’ensenyament 
musical pel curs següent, a l’alumnat del centre i en diferents categories.

Enguany i a suggeriment del claustre de professors de l’Escola es proposa regular aquest 
procés mitjançant l’aprovació d’unes bases que són les que es presenten per a la seva 
aprovació.

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

PRIMER. Aprovar les bases del concurs per a l’atorgament dels premis “Lluís  Soler i 
Ametller a la millor interpretació instrumental”.

SEGON. Convocar el concurs per aquest curs escolar i donar-ne publicitat en el tauler 
d’anuncis de l’Escola, de l’Ajuntament i el de la web municipal.

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. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS

URGÈNCIA I. Continuació prestació servei de neteja dependències municipals.

En data 28 de novembre de 2011 es va formalitzar el contracte de servei de neteja de les 
dependències administratives, esportives i centres escolars de primària i Ca la Badia, 
d’àmbit municipal de Corbera de Llobregat, amb l’empresa Clece, SA amb CIF A-80364243, 
per import de //241.711,82.-// €/anuals, IVA exclòs, amb una durada inicial de dos anys, 
prorrogables dos anys més, i establint com a data d’inici d’efectes l’1 de desembre de 
2011. Posteriorment, en acord de la Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 
2013 es va aprovar la pròrroga per dos anys més, essent l’últim import de contracte 
actualitzat i aprovat en acord de Junta de Govern Local de 9 de maig de 2014, de 
248.091,06 €/any, IVA exclòs.

Aquest contracte es troba finalitzat des del passat 30 de novembre de 2015. En aquest 
sentit i per tal de donar cobertura al servei fins a l’adjudicació del nou contracte, donant 
compliment a l’establert a la clàusula 3 del PCAP regulador del contracte, on es fixa que 
en cas d’extinció normal del contracte, l’adjudicatari ha de continuar prestant el servei fins 



que un altre es faci càrrec de la seva prestació, per acord de la Junta de Govern Local de 
23 de novembre de 2015 es va ordenar la continuació de la prestació del servei per part 
de l’empresa adjudicatària per un període de 3 mesos, des de l’1 de desembre de 2015 i 
fins el 29 de febrer de 2016, atès que l’inici del nou contracte es preveia per a l’1 de març 
de 2016.

Atès que actualment el procés de licitació es troba en fase de presentació de pliques fins 
el proper 14 de març de 2016, procedeix ordenar la continuació de la prestació del servei 
de neteja de les dependències administratives, esportives i centres escolars de primària i 
Ca la Badia, d’àmbit municipal, des de l’1 de març de 2016 i fins el 31 de maig de 2016, 
data en la que es preveu que el procés de licitació estigui totalment finalitzat i adjudicat el 
nou contracte. 

La secretària general de l'Ajuntament ha emès en data 23 de febrer de 2016 informe 
favorable al respecte, que forma part de l'expedient.

Per tot l’exposat, a proposta de l’Àrea de Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda 
el següent: 
 
PRIMER. Ordenar la continuació en la prestació del servei neteja de les dependències 
administratives, esportives i centres escolars de primària i Ca la Badia, d’àmbit municipal 
de Corbera de Llobregat, a l’empresa Clece, SA amb CIF A-80364243, a comptar de l’1 de 
març de 2016 i fins a l’inici de la nova prestació fixada en principi per a l’1 de juny de 2016, 
en les mateixes condicions i import que el contracte actualment en execució. L’inici de la 
prestació del nou contracte actualment en fase de presentació de pliques comportarà el 
cessament automàtic de la continuació del servei que ara s’ordena.
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import total que inclou l’IVA de //75.047,55.-
// €, que es farà efectiva amb càrrec a les següents partides pressupostàries del pressupost 
municipal vigent, en les quanties següents:

Dependències Partida Import total

Esportives .......................... 34.342.22700 7.790,86 € 
Administratives ................... 13.933.22700 9.245,28 €
Ensenyament .....................  31.323.22700 46.937,63 € 
Escola Música .....................  31.326.22700 1.221,18 €
Culturals ............................ 33.333.22700 407,68 € 
Biblioteca ........................... 33.3321.22700 6.524,73 €
Parc Palmeres ..................... 13.171.22700 109,91 € 
Casal Magnòlies .................. 30.231.22700 791,33 € 
Emissora ...........................  01.924.22700 585,24 €
HPO .................................. 10.1522.22700 371,96 € 
Bombers ...........................  20.136.22700 1.061,75 € 

TERCER. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària, pel seu coneixement i als 
efectes que corresponguin. 
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7. 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 11:00 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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