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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 27 DE JUNY DE 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:25 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
- 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.

Absents i excusats:

- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa
- J.A. Andrés Palacios, regidor

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.

SERVEIS PÚBLICS

2. Incoació, pel procediment obert, del contracte de servei per a la trituració de 
la fracció vegetal

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat té actualment contractat amb una empresa 
especialitzada el servei de tractament de la fracció vegetal dels residus municipals i del 
residu verd públic que, posteriorment, en fan la trituració de les restes vegetals llenyoses.

Aquest contracte finalitza properament i és necessari iniciar una nova contractació del 
servei per part d’una empresa igualment especialitzada.

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 20 de juny de 2016, 
quedant incorporat a l’expedient. 

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics, la Junta de Govern 
Local, proposa el següent:

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei de tractament de la fracció 
vegetal dels residus municipals i del residu verd públic del municipi de 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 generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació, per un 
període inicial de dos anys. L’import de licitació s’estableix en //135.971,88.-// €, 10% 
d’IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte, establint com a data d’inici 
d’efectes l’1 d’octubre 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. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual per import total màxim del contracte 
de //149.569,07.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 13.1623.22706, subordinada al crèdit que es consigni als 
pressupostos dels anys 2017 i 2018, amb el següent desglòs:

Exercici 2016 .................... 18.696,13 €
Exercici 2017 .................... 74.784,54 €
Exercici 2018 .................... 56.088,40 €

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

ALCALDIA

3. Ratificació acceptació cessió obligatòria i gratuïta UA Creu Sussalba.

El 24 de febrer de 2000 el Sr. Lluis Jansana Batalla va formalitzar davant el notari J.I.B. 
(LOPD) (protocol núm. 672) escriptura de segregacions, cessió gratuïta i agrupació 
de porcions de terreny inclosos a la UA La Creu Sussalba, segons el detall següent: 

- “Porción de terreno, destinada a PARQUE URBANO, de superficie novecientos 
novena metros setenta decímetros cuadrados, situada en la unidad de 
actuación La Creu Sussalba, de Corbera de Llobregat. LINDA: al Norte, con 
las parcelas 6, 7 y 8 propiedad del Sr. Ll.J.B. (LOPD); al Sur, con la riera de
Corbera; al Este, con resto de finca matriz; y al Oeste, con la prolongación

    del mismo parque urbano”.
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- Porción destinada a VIAL, de superficie quinientos ochenta y seis metros 
sesenta y seis decímetros cuadrados que LINDA: al Norte, parcelas 1, 2, 3 y 
4 de la misma finca matriz y con paso peatonal que se describirá: al Sur, 
parcelas 6, 7 y 8 del Sr. LL.J.B. (LOPD); al Este, con parte de la parcela 5; y al 
Oeste, con camino.

- Porción de terreno destinada a PASO PEATONAL, de superficie ciento novena 
y nueve metros un decímetro cuadrados. LINDA: al Norte, con calle; al Sur, 
con vial descrito; al Este, parcela 4; y al Oeste, parte con finca colindante 
segregada en su día de la misma finca matriz y parte con la parcela 3. “

Enviada l’escriptura al Registre de la Propietat de Sant Vicenç dels Horts aquesta no va es 
va poder inscriure i va ser retornada atès que, si bé el Ple municipal havia acceptat la 
cessió efectuada respecte del parc urbà, mancava la ratificació de l’acceptació efectuada 
per l’alcalde en escriptura respecte de la cessió relativa als vials i al pas de vianants. 
L’Ajuntament no va continuar amb la tramitació indicada, per la qual cosa aquesta esmena 
es troba encara pendent de tramitar.

De conformitat amb l’article 31 del Decret 336/1988, amb el Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost que aprova el tex refós de la Llei d’urbanisme, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i el Decret 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència per a 
l’acceptació de la cessió d’aquest tipus de béns recau en l’Alcaldia. 

No obstant, en el cas de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, aquesta competència ha 
estat delegada en favor de la Junta de Govern Local mitjançant Decret 1092/2015, de 15 
de juny, publicat al BOP de 3 de juliol de 2015.

Per tot l’exposat a proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, acorda el següent:

PRIMER. Ratificar l’acceptació manifestada per l’alcalde de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat en relació a la cessió obligatòria i gratuïta efectuada pel Sr. Ll.J.B. (LOPD) i 
formalitzada en escriptura atorgada davant el notari J.I.B. (LOPD) (protocol núm. 672) el
24 de febrer de 2000 en la part referida als vials i al pas de vianants segregats de 
la finca registral 500-N, segons el detall següent: 

- Porción destinada a VIAL, de superficie quinientos ochenta y seis metros 
sesenta y seis decímetros cuadrados que LINDA: al Norte, parcelas 1, 2, 3 y 
4 de la misma finca matriz y con paso peatonal que se describirá: al Sur, 
parcelas 6, 7 y 8 del Sr. LL.J.B. (LOPD); al Este, con parte de la parcela 5; y al 
Oeste, con camino.

- Porción de terreno destinada a PASO PEATONAL, de superficie ciento novena 
y nueve metros un decímetro cuadrados. LINDA: al Norte, con calle; al Sur, 
con vial descrito; al Este, parcela 4; y al Oeste, parte con finca colindante 
segregada en su día de la misma finca matriz y parte con la parcela 3.



SEGON. Emetre certificació d’aquest acord per a la seva presentación davant el Registre 
de la Propietat de Sant Vicenç dels Horts.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4. Aprovació conveni Joves per l'ocupació 2015 Consell Comarcal

El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret 177/2015 de data 30 de setembre de 
2015 va aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya dins la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la 
realització del Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 
“Joves per l’ocupació”, aprovada per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost de 2015 i s’obre 
la convocatòria per a l’any 2015 i la convocatòria anticipada per al 2016. 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Junta de Govern de data 21 de desembre de 
2015 va acceptar la subvenció de referència.

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.

La Secretària general de l'ajuntament ha emès informe que s'incorpora a l'expedient. 

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 d'Experiència Professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l'ocupació 2015”, que s'adjunta a l'expedient. 

Per tot l’exposat a proposta de la Regidoria 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 d'Experiència Professional 
per a l'ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l'ocupació 2015”.

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

5. Donar compte de resolucions d’especial interès
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Es dona compte de la Sentència núm. 182/2016 de data 10/06/2016 del Jutjat Contenciòs-
Administratiu núm. 13 de Barcelona per la qual es desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 347/2014-B interposat per MASA PROPER SL contra el Decret de 
l’Alcaldia 1719/2013 de data 6 de setembre de 2013 en el que es resolia l’estimació del 
recurs de reposició presentat pel senyor X. I.F. (LOPD), en base a l’informe tècnic.

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 11:05 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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