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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 11 de juny 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 4 DE JUNY DE 2018.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:09 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
- Antonio Moreno Ruiz, regidor
- Jordi Anducas Planas, regidor
- Miracle Guerra i Sala, regidora
- Pol Ejarque i Cortés, regidor

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

     
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.

POLÍTIQUES D’IGUALTAT

2. Devolució de la fiança del contracte del servei d’atenció psicològica.

En data 30 de setembre de 2013 es va formalitzar el contracte de serveis d’atenció 
psicològica de l’àrea de Polítiques d’Igualtat, amb la senyora G.R.M. (LOPD) amb DNI 
(LOPD). L’adjudicatària va dipositar la fiança definitiva corresponent a aquest 
contracte, per import de //1.122,00.-// €.

De conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es 
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i 
complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la 
resolució del contracte sense culpa del contractista.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 686ab7c381a64f02a648d47d55deb319001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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El termini de garantia ve fixat en la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i Tècniques en 3 mesos a comptar des de la data de finalització del 
contracte.

En data 27 d’abril de 2018 la tècnica de polítiques d’igualtat, ha emès informe 
favorable respecte de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per 
haver transcorregut el termini de garantia i en no haver estat detectada cap situació 
imputable a l’execució del servei i al contractista.

La devolució de les garanties dipositades eximeix al contractista de qualsevol 
responsabilitat derivada de l’execució del contracte, tal i com s’estableix en els articles 
100 i 102 del TRLCSP.

La Tresoreria i Secretària Generals de l’Ajuntament han emès informes favorables, que 
queden incorporats a l’expedient.

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

ACORDS

ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’adjudicatària del contracte de servei 
d’atenció psicològica, amb data d’inici 1 d’octubre de 2013 i finalitzat el 30 de setembre 
de l’any 2017, a la senyora G.R.M. (LOPD) amb DNI (LOPD), per import de 
//1.122,00.-// € amb número d’operació 320130002173.

VIA PÚBLICA

3. Devolució de la fiança del contracte d’obres per a la reparació superficial 
de diversos carrers a la urbanització Les Cases Pairals.

En data 21 d’abril de 2015 es va formalitzar el contracte de referència, amb l’empresa 
ASFALTOS AUGUSTA SL amb CIF B64455835. L’adjudicatari va dipositar la fiança 
definitiva corresponent a aquest contracte, per import de //5.870,00.-// €.

De conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es 
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i 
complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la 
resolució del contracte sense culpa del contractista.

El termini de garantia ve fixat en la clàusula 5.2 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i Tècniques en un any a comptar des de la data de finalització del contracte.

En data 25 d’abril de 2018 l’enginyer civil municipal, ha emès informe favorable 
respecte de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver 
transcorregut el termini de garantia i en no haver estat detectada cap situació 
imputable a l’execució del servei i al contractista.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 686ab7c381a64f02a648d47d55deb319001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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La devolució de les garanties dipositades eximeix al contractista de qualsevol 
responsabilitat derivada de l’execució del contracte, tal i com s’estableix en els articles 
100 i 102 del TRLCSP.

La Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes favorables, que 
queden incorporats 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

ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de 
d’obres per a la reparació superficial de diversos carrers a la urbanització Les Cases 
Pairals, amb data de finalització el 11 de maig de 2015, a l’empresa ASFALTOS 
AUGUSTA SL amb CIF B64455835, per import de //5.870,00.-// € amb número 
d’operació 320150000758.

4. Devolució de la fiança del contracte d’obres de reparacions superficials a 
l’Avinguda Mare de Déu de Lourdes.

En data 9 de juliol de 2015 es va formalitzar el contracte de referència, amb l’empresa 
ASFALTOS AUGUSTA SL amb CIF B64455835. L’adjudicatari va dipositar la fiança 
definitiva corresponent a aquest contracte, per import de //2.342,45.-// €.

De conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es 
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i 
complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la 
resolució del contracte sense culpa del contractista.

El termini de garantia ve fixat en la clàusula 5.2 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i Tècniques en un any a comptar des de la data de finalització del contracte.

En data 25 d’abril de 2018 l’enginyer civil municipal, ha emès informe favorable 
respecte de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver 
transcorregut el termini de garantia i en no haver estat detectada cap situació 
imputable a l’execució del servei i al contractista.

La devolució de les garanties dipositades eximeix al contractista de qualsevol 
responsabilitat derivada de l’execució del contracte, tal i com s’estableix en els articles 
100 i 102 del TRLCSP.

La Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes favorables, que 
queden incorporats a l’expedient.

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

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 686ab7c381a64f02a648d47d55deb319001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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ACORD

ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de 
d’obres de reparacions superficials a l’Av. Mare de Déu de Lourdes, amb data d’inici 
10 d’agost de 2015 i finalització el 13 d’agost de 2015, a l’empresa ASFALTOS 
AUGUSTA SL amb CIF B64455835, per import de //2.342,45.-// € amb número 
d’operació 320150001503.

ESPORTS

5. Incoació del contracte de servei per a la gestió i execució de les activitats 
esportives municipals

El contracte de servei per a la gestió i execució de les activitats esportives municipals, 
adjudicat a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL, finalitza en acabar el present curs 
acadèmic, el 31 de juliol de 2018, no podent ser prorrogat.

La voluntat del Consistori és continuar oferint aquest servei. Per aquest motiu i davant 
de la manca de recursos propis per dur a terme el servei, segons queda palès en 
l’informe justificatiu de contractació emès des de l’Àrea d’Esports, es fa necessària la 
licitació d’un expedient de contractació que permeti la seva execució per part d’una 
empresa igualment especialitzada.

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats 
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporats a 
l’expedient.

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

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei per a la gestió i execució 
de les activitats esportives municipals, mitjançant el procediment obert, i aprovar el 
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 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 
156.723,00 €, 21% d’IVA exclòs, pels tres anys de durada inicial de contracte.

La data d’inici del servei es preveu per a l’1 de setembre de 2018.

SEGON. Convocar el procediment obert publicant l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals 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.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 686ab7c381a64f02a648d47d55deb319001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 189.634,83 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 34.341.22706 del pressupost municipal vigent, subordinada 
al crèdit que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2019, 2020 i 2021 atenent 
el següent desglòs:

 Exercici 2018: 25.284,64 € 
 Exercici 2019 a 2020: 63.211,61 €/any 
 Exercici 2021: 37.926,97 € 

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

EDUCACIÓ

6. Aprovació Conveni de monitoratge de transport escolar, curs 2017-2018.

El tècnic d'Ensenyament ha emès un informe en relació a l'aprovació del Conveni de 
suport al transport escolar, consistent en el monitoratge, per al curs 2017-2018, entre 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’AFA El Mirador i l’AMPA Fòrum de mares i pares 
de Corbera.

Un cop redactat el text del Conveni de col·laboració per al servei complementari de 
suport al transport escolar a Corbera de Llobregat, consistent en el monitoratge per al 
curs 2017-2018 [...], elaborat per l’Ajuntament i consensuat amb les diferents parts 
que l’assumeixen, això és, les Associacions de Mares i Pares de les Escoles Puig 
d’Agulles i El Corb.

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

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració per a la gestió del servei 
complementari de suport al transport escolar a Corbera de Llobregat, consistent en el 
monitoratge per al curs 2017-2018, el text del qual s’adjunta a l’expedient.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 
31.326.48902 del vigent pressupost municipal, a favor dels beneficiaris següents:

AFA El Mirador 5.499,02 € (cinc mil quatre-cents noranta-nou
NIF: G61887766 euros amb dos cèntims) 

AMPA Fòrum de mares i 2.714,41 € (dos mil set-cents catorze
NIF: G63544159 pares de Corbera. Euros amb quaranta-un cèntims)

TERCER.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o, si és el seu cas, qui la substitueixi, 
per tal que pugui materialitzar la signatura del conveni abans esmentat.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 686ab7c381a64f02a648d47d55deb319001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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QUART.- Notificar el present acord a les esmentades Associacions perquè en tinguin 
coneixement i als efectes oportuns, tot instant-les a la seva signatura.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

7. Acceptació fons prestació Finançament i Programa complementari 2018 de 
la Diputació de Barcelona

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 22.02.18 va adoptar l’acord 
d’aprovació de la concessió dels fons de prestació Finançament de l’àmbit de benestar 
social, en el març de catàleg de Serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019“ recepcionat en aquest Ajuntament el 16.03.18.

Així mateix, el resolent primer de l’acord de Junta de Govern ha aprovat la concessió 
dels ajuts que s’indiquen en el marc d’aquest programa complementari:

Pel 
que 
fa a 
l’ac

ceptació, el punt 1.1 del resolent tercer de l‘acord, determina que l’ens destinatari 
disposa fins el 30 de juny de 2018 per presentar l’acceptació expressa del fons a través 
del portal de tràmits electrònics.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 22.03.18 va adoptar l’acord 
d’aprovació del programa complementari per a la garantia del benestar social, el seu 
règim regulador i la concessió d’ajuts, en el març del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019“ recepcionat en aquest Ajuntament el 30.04.18.

Així mateix, en l’acord segon de la Junta de Govern ha aprovat la concessió dels ajuts 
que s’indiquen en el marc d’aquest programa complementari:

Ens 
destinatari NIF Ens Actuació

Import 
concedit 
(EUR)

Codi XGL Operació 
Comptable

Ajuntament 
de Corbera 
de Llobregat

P0807100C

Línia de suport 
per a la 

garantia del 
benestar social 

2018

41.813,77€ 18/X/251350 1803000972

En relació amb l’acceptació de l’ajut, l’article 13 de l‘acord determina que els ajuts 
s’entenen acceptats si en el termini d’un mes, els destinataris no manifesten 
expressament la renúncia.

Correspon a la Junta de Govern Local l’adopció dels acord d’acceptació d‘ajuts per 
delegació de l’alcaldia (Decret 757/2018). 

Ens destinatari NIF Ens Import concedit 
(EUR) Codi XGL Operació 

Comptable
Ajuntament de 
Corbera de Llobregat P0807100C 41.584,32€ 18/Y/249252 1803000371/75

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 686ab7c381a64f02a648d47d55deb319001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa 
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Acceptar l’ajut de concessió dels fons de prestació Finançament de l’àmbit 
de benestar social, de l‘import màxim concedit a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
en la quantitat de 41.584,32€ en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018. 

SEGON. Acceptar l’ajut del programa complementari per a la garantia del benestar 
social, de l‘import màxim concedit a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en la 
quantitat de 41.813,77€ en el marc del Programa complementari de serveis socials 
bàsics 2018.

TERCER. Notificar aquest acord, adjuntant els respectius formularis d'acceptació 
d'ajuts mitjançant la plataforma del portal de tràmits de la Diputació de Barcelona.

8. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 09:50 
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.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 686ab7c381a64f02a648d47d55deb319001
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