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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 10 de juliol de 2018 va 
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent: 

“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 2 DE JULIOL DE 2018.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:10 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 absència
sobrevinguda pel secretari acctal., Fernando Rivas Martínez hi assisteixen els membres 
següents:

- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
- Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
- Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
- Miracle Guerra i Sala, regidora

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents:

-    Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Pol Ejarque i Cortés, regidor

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1.Aprovació acta sessió anterior.

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

FINANCES

2. Sol·licitud a l’AMB d’una subvenció, per la neteja de centres escolars i vies 
públiques, inclosa en el Programa d’Actuacions Municipals de Millora Urbana 
(PAMMU) anualitat 2018. 

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 29/03/2016 va aprovar 
el Pla d’Inversions Metropolità de l’AMB 2016-2019, en el que s’inclou el Programa 
d’actuacions de millora urbana i social (PAMUS).

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat té assignada una aportació anual de 242.215,12 
€ a partides pressupostàries directament referides a manteniment de serveis 
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comptabilitzats com a despeses corrents en els capítols econòmics del pressupost de 
l’exercici 2018. 

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Finances proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que inclogui en el Programa 
d’Actuacions Municipals de Millora Urbana, anualitat 2018, les despeses corrents que 
es relacionen a continuació, per un import total de //242.215,12 //€ :

Org. Pro. Eco. Descripció
Import a sol·licitar 
PAMMU 2018

31 323 22700 NETEJA CENTRES ESCOLARS 82.911,15
13 163 22700 NETEJA VIES PÚBLIQUES 159.303,97
   TOTAL 242.215,12

Subv. PAMMU 2018 destinada 
a despesa corrent segons 
ppost inicial aprovat 2018 242.215,12

SEGON. Notificar l’acord a l’AMB.

SERVEIS PÚBLICS

3. Pròrroga del contracte de servei de neteja amb cubes i inspecció amb 
càmeres de la xarxa de clavegueram municipal.

 En data 18 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 
servei neteja amb cubes i d’inspecció amb càmeres de les infraestructures d’aigües 
residuals i pluvials  que integren la xarxa de sanejament públic municipal de corbera 
de Llobregat, a l’empresa Corporación CLD, Servicios Urbanos de tratamientos de 
Residus, SL amb CIF B08173411, per import total de 23.647,18 €, (IVA exclòs), per a 
la durada inicial de dos anys, prorrogable per un any més, amb data d’inici d’efectes 
d’1 d’agost de  2016, essent formalitzat el 20 de juliol de 2016. En conseqüència, el 
contracte finalitzarà el proper 31 de juliol de 2018.

En el pacte segon del contracte s’estableix que aquest contracte podrà ser prorrogat 
per un (1) any més si és voluntat de l’Ajuntament, essent obligatòria per a l’empresa 
adjudicatària.

La voluntat d’aquest Consistori és continuar la relació contractual amb l’empresa 
adjudicatària del contracte per un (1) any més, tal i com estableix la responsable del 
contracte en informe emès el 4 de maig de 2018, esgotant la totalitat de possibilitat 
de pròrroga.
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La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe el 20 de juny de 2018, que 
queda incorporat a l’expedient.

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Prorrogar per un (1) any més el contracte de servei neteja amb cubes i 
d’inspecció amb càmeres de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials  que 
integren la xarxa de sanejament públic municipal de corbera de Llobregat, l’empresa 
Corporación CLD, Servicios Urbanos de tratamientos de Residus, SL amb CIF 
B08173411, per import màxim de 11.823,59 €/any, IVA exclòs, des de l’1 d’agost de 
2018 i fins el 31 de juliol de 2019.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual, per import total de 
13.005,95.-€ que inclou l’IVA, amb càrrec l’aplicació pressupostària 13.160.21001 del 
vigent pressupost municipal, subordinada al crèdit que es consigni al pressupost de 
l’any 2019.

Exercici 2018 ....................   5.419,15 €
Exercici 2019 ....................   7.586,80 €

TERCER. Notificar el present acord a l’adjudicatari per al seu coneixement i efectes.

JOVENTUT

4. Atorgament subvenció a l’Associació Juvenil Corberenca (AJUC), destinat 
a finançar la programació per a l’any 2018.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació Juvenil Corberenca ( AJUC) van 
signar el passat 2017  un Conveni regulador per  subvenció  de concessió directa pels 
anys 2017, 2018 i 2019. Aquest conveni permet que l’AJUC tingui autonomia en 
l’organització i la gestió d’activitats.

Aquesta entitat ha de tenir les tasques de desenvolupament tals com la universalitat 
en matèria de joventut sense cap mena de distinció , la innovació, la proximitat, 
l’interès juvenil, la coordinació, la cooperació i la planificació sobre la realitat municipal 
i per objectius, han de construir una cultura participativa i facilitar que els joves es 
puguin vincular a aquests processos.

L’article 22.2.a de la Llei General de Subvencions ( LGS)  disposa que es podran 
concedir de forma directa les subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos de les entitats locals. Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 
del RGS, són aquelles en que l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari 
apareixen determinats de forma expressa en l’estat de despeses del pressupost.
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Com  subvenció directa es contempla una a favor de l’Associació Juvenil Corberenca 
(AJUC), per l’any 2018 per import de 4.500,00 €, per a la realització de les activitats 
programades.

Es contempla la possibilitat d’augmentar aquest import en 1.500,00€ fins arribar a la 
xifra de 6.000,00€, una vegada aprovats els pressupostos municipals d’enguany.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Joventut proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament per concessió directa a l’Associació Juvenil Corberenca 
(AJUC) l’import de 4.500,00 €, destinats a finançar la programació d’aquesta entitat. 
Pel que fa a l’any 2019 , caldrà sol·licitar i presentar la documentació corresponent, 
quedant supeditada la seva vigència a la consignació efectiva dels corresponents  
pressupostos municipals.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa a l’Associació Juvenil Corberenca, amb NIF: 
G66549643, per import de 4.500,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
35.337.48900 del vigent pressupost municipal.

TERCER. Reconèixer l’obligació del 50% de la subvenció concedida en concepte de 
bestreta i procedir al pagament d'acord amb les condicions establertes a la clàusula 
tercera de l'esmentat conveni.

QUART. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

ASSUMPTES URGENTS 

Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció 
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat i, en tot cas, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, se sotmeten a examen i votació els punts següents 
que resulten aprovats amb el mateix quòrum.

VIA PÚBLICA

Urgència I. Incoació del contracte d'obres de conservació i paviment en un 
tram del carrer Font Vella.

El carrer Font Vella, en el tram que va des del carrer Lluís Millet i fins el carrer d’Andreu 
Cerdà, tot i tractar-se d’un carrer ja urbanitzat, actualment no es troba en les 
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condicions òptimes tant per a la circulació de vehicles i vianants, per tenir les voreres 
i paviment degradats, com per tenir obsoletes i malmeses les xarxes d’enllumenat 
públic i clavegueram.

En aquest sentit i amb el propòsit de millorar la funcionalitat i seguretat en aquest 
tram del carrer, des dels serveis tècnics municipals s’ha redactat en data 27 de juny 
de 2018, el document tècnic que porta per títol “Obres de conservació i manteniment 
d’un tram del carrer Font Vella (des de carrer Lluís Millet i fins al carrer Andreu Cerdà), 
T.M. CORBERA DE LLOBREGAT”, amb la definició de les mesures físiques a executar, 
amb un import total d’execució de //72.888,77.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un termini 
d’execució màxim d’1,5 mesos (6 setmanes).

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el document tècnic 
de referència, es fa necessària la contractació de les mateixes per part d’una empresa 
especialitzada. S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars 
que ha de regular aquest contracte, i que ha estat informat favorablement per la 
Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporat a l’expedient.

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Aprovar el document tècnic redactat en data 27 de juny de 2018 pels serveis 
tècnics municipals, que porta per títol “Obres de conservació i manteniment d’un tram 
del carrer Font Vella (des de carrer Lluís Millet i fins al carrer Andreu Cerdà), T.M. 
CORBERA DE LLOBREGAT”, amb la definició de les mesures físiques a executar, amb 
un import total d’execució de //72.888,77.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un termini 
d’execució màxim d’1,5 mesos (6 setmanes).

SEGON. Iniciar els tràmits per a la contractació de l’execució de les obres de 
conservació i manteniment d’un tram del carrer Font Vella (des de carrer Lluís Millet i 
fins al carrer Andreu Cerdà, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, i 
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament amb el Plec de 
clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta 
contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de //72.888,77.-// €, 21% 
d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim d’1,5 mesos (6 setmanes).

TERCER. Convocar el procediment obert publicant l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a presentar les proposicions, a 
partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. La presentació de les 
proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre
Digital disponible en el perfil del contractant municipal.

QUART. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 88.195,41 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.1532.61902 del pressupost municipal vigent.
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CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.
   
SALUT PÚBLICA

Urgència II. Incoació del contracte de servei de control periòdic de plagues a 
totes les instal·lacions i edificis de titularitat municipal.

El control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per les 
implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans. Cal que de forma 
continuada i sistemàtica es mantingui controlada la població d’insectes i  rosegadors a 
la ciutat. També s’ha de disposar dels mitjans adequats per dur a terme les  
desinfeccions que siguin necessàries als edificis o llocs públics de la nostra ciutat.

Atesa la importància d’aquest problema, i tal com assenyala la Llei de bases de règim 
local, els ajuntaments han d’actuar dins de les seves competències municipals, vetllant 
per la salubritat pública, garantint la seguretat dels llocs públics i protegint el medi 
ambient. La voluntat del Consistori es disposar d’un programa de control integrat de 
plagues anual, amb actuacions continuades en els edificis i instal·lacions de titularitat 
pública, amb l’objectiu de mantenir-los en bones condicions higiènic-sanitàries.

En no disposar de mitjans personals i materials idonis per dur a terme aquestes 
tasques, es fa necessària la licitació d’un expedient de contractació que permeti 
aconseguir l’objectiu proposat. 

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules tècnic-administratives particulars que ha 
de regular aquest contracte, i que ha estat informat per la Secretaria General de 
l’Ajuntament, quedant incorporat a l’expedient.

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Salut Pública proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei de control de plagues a 
tots els edificis i instal·lacions de titularitat municipal, mitjançant el procediment obert 
simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules tècnic-administratives particulars 
que, juntament amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per 
l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en un 
màxim de 6.000,00 €, 21% d’IVA exclòs, per a l’any de durada del contracte.

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 d’agost de 2018.

SEGON. Convocar el procediment obert publicant l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a presentar les proposicions, a 
partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. La presentació de les 
proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre
Digital disponible en el perfil del contractant municipal.
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TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 7.260,00 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22700 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en el pressupost de l’exercici 2019, amb el següent desglossament:
 

 Exercici 2018...................... 3.025.00 € 
 Exercici 2019...................... 4.235,00 € 

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

5. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 09:35 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretari acctal., certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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