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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 27 de desembre de 2017
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 18 DE DESEMBRE DE 2017.

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, Rosa Boladeras Serraviñals, i assistits per la 
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Alfredo Prado García, primer tinent d’alcaldessa
- José Antonio Andrés Palacios, segon tinent d’alcaldessa
- Ramón Gabarrón Rubio, tercera tinent d’alcaldessa
- Manel Ripoll i Puertas, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora

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.

COMUNICACIÓ 

2. Restar assabentat de la modificació del Protocol General de Serveis de La 
Xarxa Audiovisual Local, SL.

La Junta de Govern Local el 27 de febrer de 2015, assabentada de les condicions del 
Protocol General dels Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL) va 
formalitzar l’adhesió al Protocol General de la XAL que té com a finalitat proporcionar 
serveis i fomentar la col·laboració en forma de coproducció i d’intercanvi d’experiències 
a l’emissora municipal de ràdio, aportant el pagament d’una aportació de 50,15 €/mes.

En data 25 d’abril de 2017 es rep un escrit de la Xarxa en el que expliquen els canvis 
que es produeixen per incorporar el nou criteri de l‘Agència Tributària (AEAT) relatiu 
al tractament fiscal aplicable en l’àmbit de l’IVA a les aportacions rebudes de la 
Diputació de Barcelona i la seva repercussió en la forma de facturació de la quota baixa 
de la XAL a les entitats i adjunten la Resolució 9/2017, de 9 de febrer, de modificació 
del Protocol i un document per retornar d’assabentament de les modificacions.

Aquest canvi de criteri de l’AEAT respecte el tractament fiscal aplicable en l’àmbit de 
les transferències rebudes per la XAL procedents de la Diputació de Barcelona, les 
quals les passava a considerar subvencions vinculades a preu i per tant havien de 
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formar part de la base imposable de l’impost, és una incorporació únicament a efectes 
fiscals i no ha de significar un increment de la quota que es paga a la XAL que 
continuarà sent de 50 €.

Amb posterioritat la XAL ha enviat nova informació a tenir en compte arran de 
l’aprovació de la nova Llei de contractes del sector públic. En concret, en escrit de 29 
de novembre de 2017 es fa constar que atesa la nova disposició final 10ª de la Llei 
9/2017, d’aplicació des del dia 10 de novembre, l’aportació  que la XAL rep de la 
Diputació de Barcelona deixa de ser considerada una subvenció vinculada a preu i que 
per tant no caldrà que formi part de la base imposable a efectes de calcular l’IVA en 
les factures que la XAL emet per les quotes d’adhesió al seu Protocol general de 
serveis. 

Així doncs, les factures per les quotes meritades els mesos de novembre i desembre 
tornaran a tenir el format habitual amb el que s’emetien amb anterioritat al 2017, això 
és la quota bàsica d’adhesió (en el nostre cas de 50 € més IVA).

Les quotes de gener a octubre, meritades abans de l’entrada en vigor de la modificació, 
no els serà d’aplicació aquest canvi normatiu, remetent la corresponent factura en els 
casos en que la modalitat de facturació fos l’anual. 

El càlcul de la factura, que s’ha fet d’acord amb el nombre d’entitats adherides al gener 
de 2017 i que inclou les quotes meritades de gener a octubre, es resumeix de la 
següent manera:

 Gener a octubre

Quota 500

Pagament DIBA imputable art 78 
Llei IVA 78.989,60

IVA 21 % 16.692,82

Cobrament per tercer (Art.78.1 
Llei IVA) -78.989,60

TOTAL A PAGAR 17.192,82

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Comunicació, la 
Junta de Govern Local acorda els següents:

ACORDS

PRIMER. Donar-se per assabentada de la modificació amb efectes 1 de gener de 2017 
dels punts 3.5, 3.6 i la taula de l’Annex I del Protocol General dels Serveis de la Xarxa 
Audiovisual Local SL.
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SEGON. Optar per la modalitat anual de facturació de la quota bàsica d’adhesió, que 
per a l’exercici 2017 suposarà un import de 600 € + IVA en la part referida a la quota, 
i un import de 16.587,82 €, en la part  referida al pagament de la part proporcional 
de l’IVA vinculat a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona. 

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa de 17.192,82 € a favor de Xarxa Audiovisual 
Local, SL (CIF B65908337) en concepte de quotes i impostos per al període gener a 
octubre de l’exercici 2017, i la despesa de 121,00 € en concepte de quotes i impostos 
per al període novembre a desembre de l’exercici 2017, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 01.924.22706 del vigent pressupost general 2017.

QUART. Notificar aquests acords a la Xarxa Audiovisual Local, SL als efectes 
corresponents. 

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

3. Aprovació pròrroga Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
al finançament de l'EAIA 2017.

Rebuda amb data 26/10/2017 i registre d’entrada núm. 2017/9920 la pròrroga al 
conveni de col·laboració regulador del finançament de l'Equip d'Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA-IV) del Baix Llobregat, corresponent a l'any 2017, en virtut de la 
qual, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la subscriu simultàniament amb els 
Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató,  Esparreguera, Martorell, Olesa 
de Montserrat, Pallejà, El Papiol, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires, 
que constitueixen l’àmbit territorial d’actuació de l’Equip d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA IV) del Baix Llobregat.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Benestar Social i Gent 
Gran, la Junta de Govern Local acorda els següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració regulador del finançament 
de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA-IV) del Baix Llobregat, segons 
el text que resta incorporat a l'expedient.

SEGON.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat amb NIF P5800011H, per un import de 847,68 euros, 
d’acord amb l’apartat 1a de l’article 10 de l’Ordenança General de Subvencions, 
destinada a finançar l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV), conforme 
el text el qual s’incorpora a l’expedient.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa al Consell Comarcal del Baix Llobregat de 
847,68€ amb càrrec a la  partida 30.231.46500 del vigent pressupost municipal.
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QUART.- Notificar el present acord d’aprovació de la Pròrroga del Conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’equip d’Atenció a la Infància i Adolescència 
(EAIA IV) del Baix Llobregat per a l’any 2017 al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

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 aprovat amb el mateix quòrum.

MEDI AMBIENT

Urgència I. Modificació del termini d'inici del contracte de servei de 
manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat a les 
urbanitzacions.

En data 30 d’octubre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del servei de manteniment de les
franges perimetrals de baixa combustibilitat de les urbanitzacions La Soleia, Mas d’en 
Puig, Can Canonge, Can Llopard, Can Palet, Creu Sussalba, Can Coll, Can Moriscot, 
Socies, Cases Pairals, Can Montmany de Maspassoles, Santa Maria De L’avall, Can 
Margarit, El Mirador, Els Carsos, La Creu Nova, El Pontarró i Carretera de Sant Andreu, 
i es va convocar la licitació, mitjançant procediment obert i amb aplicació de mesures 
de gestió eficient en la tramitació, amb un pressupost base de licitació de //51.095,06.-
// €, 21% d’IVA exclòs.

Els plecs aprovats en l’acord d’incoació establien un termini màxim d’inici de les 
actuacions de 15 dies hàbils a comptar de la formalització del contracte.

Actualment aquest expedient de contractació es troba en fase d’adjudicació a 
l’empresa Arico Forest, SLU amb CIF B-17574799 en haver resultat l’empresa 
licitadora amb l’oferta més avantatjosa i haver estat acomplert el requeriment de 
presentació de la garantia corresponent.

En data 13 de desembre de 2017, la tècnica de l’Àrea de Medi Ambient i responsable 
d’aquest contracte, emet informe relatiu al termini màxim d’inici de les actuacions 
establert en els plecs, que consta a l’expedient i que es transcriu a continuació en la 
seva totalitat:

“INFORME TÈCNIC RELATIU AL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI 
DE MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS LICITADES L’ANY 2017.

A petició del regidor de medi ambient, el Sr. JA Andrés Palacios, s’emet informe en relació 
al termini d’execució del contracte de servei de manteniment de les franges perimetrals de 
baixa combustibilitat licitades l’any 2017.

Fets
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1.- En data 29 de novembre de 2017, d’acord amb la resolució de l’alcaldessa  174/2017 
es notifica a l’empresa licitadora l’adjudicació del procediment obert incoat per 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la contractació de les obres de reducció de la 
densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat 
de Nucli Urbà, Cases Cremades i Camí Ral.

Els treballs previstos en aquesta licitació corresponen a l’obertura de les franges 
perimetrals d’aquests àmbits, amb una superfície total prevista de 17,71 Ha, i un termini 
d’execució de 4,3 setmanes d’acord amb la baixa de termini presentada pel licitador pel 
fet de treballar 3 equips en paral·lel.

2.- Aquesta adjudicació coincideix en el temps amb la licitació dels treballs de manteniment 
de les franges perimetrals de baixa combustibilitat de les urbanitzacions la Soleia, Mas d’en 
Puig, Can Canonge, Can Llopard, Can Palet, Creu Sussalba, Can Coll, Can Moriscot, Socies, 
les Cases Pairals, Can Montmany de Maspassoles, Santa Maria de l’Avall, Can Margarit, el 
Mirador, els Carsos, la Creu Nova, el Pontarró i Carretera de Sant Andreu, amb una 
superfície total prevista de 64,59 Ha, i un termini d’execució de 7 setmanes d’acord amb 
la baixa de termini presentada pel licitador pel fet de treballar també en 3 equips en 
paral·lel.

Conclusions

1.- Vist que els treballs se solaparien en el temps i vistos que en ambdues licitacions el 
responsable del contracte, tal i com recullen els plecs administratius, recau en la mateixa 
persona, qui també assumirà les tasques de direcció facultativa en el cas del contracte 
d’obres (obertura de les franges al Nucli, Cases Cremades i Camí Ral) i els treballs de 
supervisió de les actuacions previstos en el cas del contracte de serveis (manteniment de 
les franges de les 16 urbanitzacions abans descrites i a la carretera de Sant Andreu) es 
proposa modificar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regularan la 
contractació del servei de manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat 
de les urbanitzacions de la Soleia, Mas d’en Puig, Can Canonge, Can Llopard, Can Palet, 
Creu Sussalba, Can Coll, Can Moriscot, Socies, les Cases Pairals, Can Montmany de 
Maspassoles, Santa Maria de l’Avall, Can Margarit, el Mirador, els Carsos, la Creu Nova, el 
Pontarró i Carretera de Sant Andreu, apartat l’apartat I.5 Termini d’execució.

Es considera oportú modificar el termini del contracte de servei de manteniment i no el 
termini del contracte d’obres d’obertura atès que, des del punt de la seguretat en cas 
d’incendi, es considera prioritari efectuar els treballs d’obertura de les franges perimetrals 
que mai han estat executades davant els treballs de manteniment de les franges ja obertes 
prèviament i que actualment estan en fase de manteniment. A més, el termini d’execució 
de l’obertura és inferior al termini de manteniment (4.3 setmanes en l’obertura davant les 
7 setmanes previstes per al manteniment), de manera que també aquesta qüestió reforça 
la necessitat d’iniciar els treballs per l’obertura i continuar pel manteniment, atès que la 
modificació del contracte només suposa un endarreriment en l’execució del contracte de 
manteniment en 4,3 setmanes, respecte les 7 setmanes d’endarreriment si el canvi 
s’apliqués al contracte d’obres.

Així doncs, actualment el plec de manteniment estableix:
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El termini d’execució màxim es fixa en vint-i-una (21) setmanes (equivalent als 5 mesos establerts en el 
plec tècnic) considerant de dilluns a dissabtes amb un (1) equip de cinc (5) persones, a comptar de la 
signatura de l’acta d’inici de les actuacions, la qual haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 dies 
hàbils des de la formalització del contracte.

[...]

Un cop signada l’acta d’inici de les actuacions, aquestes hauran de començar en el termini màxim d’una 
setmana.

I es proposa:

El termini d’execució màxim es fixa en vint-i-una (21) setmanes (equivalent als 5 mesos establerts en el 
plec tècnic) considerant de dilluns a dissabtes amb un (1) equip de cinc (5) persones, a comptar de la 
signatura de l’acta d’inici de les actuacions, la qual haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 50 dies 
hàbils des de la formalització del contracte.

[...]

Un cop signada l’acta d’inici de les actuacions, aquestes hauran de començar en el termini màxim d’una 
setmana.”

Segons l’establert en l’informe tècnic, procedeix modificar el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques per tal d’incloure-hi el 
nou termini màxim d’inici de l’execució del servei una vegada formalitzat el contracte.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Medi Ambient, la Junta 
de Govern Local acorda els següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la modificació del Plec de clàusules administratives particulars i del 
Plec de Prescripcions Tècniques reguladors de l’expedient de contractació del servei de 
manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat de les urbanitzacions 
La Soleia, Mas d’en Puig, Can Canonge, Can Llopard, Can Palet, Creu Sussalba, Can 
Coll, Can Moriscot, Socies, Cases Pairals, Can Montmany de Maspassoles, Santa Maria 
De L’avall, Can Margarit, El Mirador, Els Carsos, La Creu Nova, El Pontarró i Carretera 
de Sant Andreu, que en l’actualitat es troba en fase d’adjudicació, en el sentit 
d’incloure-hi el nou termini màxim d’inici de l’execució del mateix, tal i com s’estableix 
en l’informe tècnic de data 13 de desembre de 2017 i que forma part integrant d’aquest 
contracte.

SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa proposada com a adjudicatària, i publicar-
lo en el perfil del contractant de la Corporació.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

Urgència II. Aprovació Conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials 
Bàsics entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l'Àrea 
Bàsica comarcal del Baix Llobregat, corresponent a l'any 2017.
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En data 29 de novembre de 2017 i registre d’entrada núm. 2017/11039 s’ha rebut el 
Conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials Bàsics entre el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i els municipis de l’Àrea Bàsica comarcal del Baix Llobregat, 
corresponent a l’any 2017, en virtut del qual es regula, entre d’altres, la cooperació 
tècnica i financera en el manteniment dels Serveis Socials Bàsics de l’Àrea Bàsica 
Comarcal del Baix Llobregat constituïda per municipis de menys de 20.000 habitants.

En la clàusula cinquena del present conveni, com a novetat per l’any 2017, s’amplia la 
ràtio d’Educador/a Social (ES) a 1’5, essent anteriorment d’1 ES. Per a fer efectiva 
aquesta ampliació, es sol·licita al Consell Comarcal el suport tècnic d’un/a educador/a 
social del qual els Ajuntaments assumiran el cost del 34% d’aquest professional més 
despeses de gestió, establint la quantitat que aportarà l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat en 3.427,87 euros.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Benestar Social i Gent 
Gran, la Junta de Govern Local acorda els següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials Bàsics 
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l’Àrea Bàsica comarcal 
del Baix Llobregat, corresponent a l’any 2017, conforme el text el qual s’incorpora a 
l’expedient.

SEGON. Autoritzar i disposar l’import de 3.427,87€ a favor del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat amb NIF P5800011H en concepte d’aportació per l’any 2017 per fer 
front a la despesa per la contractació d’un/a educador/a social per fer efectiva 
l’ampliació de la ràtio d’ES a 1’5, essent anteriorment d’1 ES, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria 30.231.46503 del vigent pressupost municipal.

TERCER. Facultar l’Alcaldessa de l’Ajuntament, o persona que la substitueixi, per a la 
signatura de l’esmentat Conveni.

QUART. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

4. Precs i preguntes.

No se’n formulen. 

A continuació es dona compte de l’assumpte següent:

DONAR COMPTE SENTENCIA NÚM. 41, TSJC DE 2 DE FEBRER DE 2017, AMSA 
- AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

Mitjançant Decret de 29 de maig de 2017 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
va declarar ferma la sentència núm. 41, de 2 de febrer, dictada en el rotlle d’apel·lació 
251/2014. 

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

Codi Segur de Validació 89a58dd3370a4fa1964bfac1c3f70f3c001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Tot i que en el seu dia ja es va comentar el contingut de la sentència davant aquesta 
Junta de Govern Local, per tal que quedi constància en l’expedient es considera 
convenient donar compte de forma expressa del seu pronunciament.

En conseqüència, es dóna compte de la Sentència núm. 41 dictada el 2 de febrer de 
2017 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mitjançant la qual estima 
parcialment en recurs d’apel·lació interposat per Agustí i Masoliver, SA contra la 
sentència del Jutjat núm. 15 dels de Barcelona la qual revoca i deixa sense efecte i 
estima en part el recurs contenciós administratiu interposat en el seu moment 
anul·lant i deixant sense efecte jurídic, per haver-se dictat en el sí d’un expedient 
caducat, el Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 1484/09, de 
17 de juliol, i en conseqüència, també els acords de la Junta de Govern Local de 7 
d’octubre de 2009 i de 9 de juliol de 2011.

Així mateix la Junta de Govern Local resta assabentada de les actuacions realitzades i 
de les que es realitzaran per l’Alcaldia per tal de poder arribar a la correcta execució 
de la sentència, previs els acords que esdevinguin necessaris.”

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:
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