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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 2 de gener de 2019 va 
aprovar l’acta de la sessió extraordinària anterior el contingut de la qual, prèvia 
dissociació de les dades de caràcter personal, és el següent: 

«ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA 
CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:15 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió extraordinària i tractar els 
assumptes de l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig 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
- Mireia Moreno Redondo, quarta 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.

MEDI AMBIENT

2. Aprovació certificació final obres consolidació franges perimetrals de baixa 
combustibilitat.

En data 27 de desembre de 2017 es va adjudicar el contracte 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, de Corbera de Llobregat, a 
la mercantil Arico Forest SLU, amb CIF B-17574799, per import total màxim de 
//38.263,80.-// €, 21% d’IVA exclòs, //46.299,20.-// €, IVA inclòs, i un termini 
d’execució de 4,3 setmanes, essent formalitzat en data 28 de desembre de 2017.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En data 24 de setembre de 2018 es va signar l’acta de recepció de les obres, i en data 
12 de novembre de 2018, amb registre d’entrada núm. 2018/11480, l’empresa 
adjudicatària va presentar la certificació final, que contempla l’obra executada pendent 
de certificar per import de 4.220,38 € (IVA inclòs) que, juntament amb els imports 
certificats a compte en les certificacions anteriors per un total de 45.387,19 € (IVA 
inclòs), conformen l’import total d’adjudicació de 49.607,57 € (IVA inclòs). La 
diferència entre l’import adjudicat inicialment i el realment executat es justifica en 
l’informe emès per la direcció facultativa, que s’incorpora a l’expedient, del que se’n 
desprèn que s’han produït variacions d’amidaments amb un increment del 7,15%.

L’empresa adjudicatària presenta factura núm. A18 568 amb registre d’entrada 
2018/11492, de data 13 de novembre, per import de 4.220,38 €, IVA inclòs, 
corresponent a l’import pendent d’abonar de la certificació final.

Cal indicar que l’acta de recepció determina l’inici del termini de garantia, establert en 
la clàusula VI.11. del PCAP en un any a comptar de la data de signatura de la mateixa.

L’article 166.9 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament 
de la llei de contractes de les administracions públiques, determina que dins el termini 
de dos mesos, comptats a partir de la recepció de l’obra, l’òrgan de contractació haurà 
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada, en el seu cas, 
dins el termini de dos mesos a comptar a partir de la seva expedició, a compte de la 
liquidació del contracte. 

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Aprovar la certificació final 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, essent l’import total de les mateixes de 49.607,57 € (IVA 
inclòs), havent estat acreditat en anteriors certificacions l’import de 45.387,19 € (IVA 
inclòs) i restant pendent d’abonar al contractista l’import de 4.220,38 € (IVA inclòs).

SEGON. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 4.220,38 €, IVA 
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 12.136.60900 del vigent 
pressupost municipal.

TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i 
efectes.

SERVEIS PÚBLICS

3. Incoació contracte obres nova pavimentació calçada recinte Deixalleria.

L’objecte del contracte és l’execució de les obres necessàries per a la nova 
pavimentació de la calçada amb paviment asfàltic, del recinte on es troba la Deixalleria 
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municipal, i que s’ha redactat amb la necessitat de millorar l’actual paviment que es 
troba força deteriorat i degradat. Les obres es troben descrites en les condicions 
d’execució que formen part de l’expedient, i tenen un import màxim de //21.240,16.-// 
€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 7 dies.

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en l’expedient, 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 i les condicions 
d’execució que han de regular aquest contracte, i que han estat informats 
favorablement per la Secretària acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a 
l’expedient.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació de l’execució de les obres necessàries 
per a la nova pavimentació de la calçada amb paviment asfàltic, del recinte on es troba 
la Deixalleria municipal, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, i aprovar 
el Plec de clàusules administratives particulars i les condicions d’execució que, 
juntament amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament 
i el projecte aprovat, regularan aquesta contractació. L’import de licitació total 
s’estableix en un màxim de //21.240,16.-// €, 21% d’IVA exclòs.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat 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. 

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 25.700,59 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1621.63200 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en el pressupost de l’any 2019, atenent el següent desglòs:

Exercici 2018 ..................... 15.118,00 €
Exercici 2019 ..................... 10.582,59 €

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

4. Aprovació de la modificació tercera del contracte de gestió del servei 
públic de recollida i transport de residus municipals i neteja viària.

En data 10 de març de 2009 el Ple de l’Ajuntament va adjudicar definitivament el 
contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus municipals, 
neteja viària i deixalleria mòbil, de Corbera de Llobregat, a l'empresa Fomento de 
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Construcciones y Contratas, S. A. amb CIF A-28037224, pel preu cert i global de 
//1.286.906,34.-// €/any, IVA exclòs, i amb una durada inicial de vuit anys, a comptar 
des de la data d'efecte del contracte, establint-se aquesta l'1 d’abril de 2009. 
Posteriorment, el Ple de l'Ajuntament de data 29 de setembre de 2009 va acordar el 
reajustament dels imports disposats a data 1 de maig de 2009.

Aquest contracte va ser modificat per raons d’interès públic per acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 8 de novembre de 2011, establint el nou import del contracte en 
//884.104,04.-// €/anuals, IVA exclòs, i ampliant el termini d’amortització fins el 30 
de novembre de 2021 per a poder liquidar els imports anuals aprovats en el mateix 
acord, que no formen part de la modificació de contracte però que s’han d’incloure en 
la facturació mensual, de //41.354,14.-// € i //12.060,46.-// €, ambdós IVA exclòs, 
en concepte d’actualitzacions de preus i de càlcul d’interessos generats 
respectivament.

Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 11 de novembre de 2014 es va aprovar 
l’actualització de preus d’aquest contracte, resultant-ne un increment del mateix de 
//67.368,72.-// €/any, IVA exclòs, essent la Kt aprovada de 1,0762, i el tipus impositiu 
d’IVA a aplicar del 10%, tal i com es va aprovar en l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
data 2 d’octubre de 2012.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 27 de març de 2017, fora 
de l’ordre del dia i prèvia declaració de la urgència per unanimitat i, en tot cas, amb 
el vot favorable de la majoria absoluta, va adoptar l’acord de modificació segona del 
contracte de serveis públics per a la gestió de residus i neteja viària, amb efectes 1 
d’abril de 2017, per raons d’interès públic de reestructuració del servei contractat per 
tal d’adaptar-lo a les necessitats del municipi, atès el volum de residus que es 
generava i a la problemàtica ocasionada principalment en la recollida de residus en 
caps de setmana i festius, proposant una sèrie de modificacions en el servei de 
recollida, amb efectes 1 d’abril de 2017, i suposant un increment anual de 
//40.211,98.-// €, 10% d’IVA exclòs, dels quals //20.254,01.-// € corresponen a la 
recollida de residus i //19.957,97.-// € corresponen a la neteja viària, fixant l’import 
total anual en //980.987,08.-// €, 10% d’IVA exclòs.

En data 23 de novembre de 2018, des de l’Àrea de Serveis Públics de l’Ajuntament 
s’ha emès informe que s’adjunta a l’expedient, de reestructuració del servei adjudicat 
per tal de donar solució a la problemàtica generada pel gran volum de residus del 
municipi, proposant una sèrie de modificacions en el servei de recollida i neteja, amb 
eliminació del servei de recollida de l’esporga porta a porta i amb increment del número 
de recollides i neteges, amb efectes 1 de febrer de 2019. Aquesta reestructuració del 
servei no comporta cap variació en l’import ja adjudicat, atès que per a l’import amb 
preus d’origen de //35.637,80.-// €, 10% d’IVA exclòs, que es deixa de prestar quant 
al servei de recollida de l’esporga, s’aplica en augmentar la recollida de voluminosos 
amb un import de //16.187,60.-// €, 10% d’IVA exclòs, en la neteja de contenidors 
amb un import de //16.701,36.-// €, 10% d’IVA exclòs, i en serveis complementaris 
de recollida i neteja l’import restant. En conseqüència, cal procedir a reajustar les 
anualitats autoritzades i disposades en l’anterior proposta de modificació de contracte 
aprovada el 27 de març de 2017.
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L’empresa adjudicatària ha presentat en data 29 de novembre de 2018 l’acceptació de 
la modificació proposada en l’informe tècnic, que s’incorpora a l’expedient.

La secretaria acctal. de l’Ajuntament ha emès informe al respecte, que forma part de 
l’expedient, i del que se’n desprèn que es pot procedir a la modificació del contracte 
per reestructuració dels serveis de recollida de residus i neteja viària amb eliminació 
del servei d’esporga porta a porta, sense que comporti cap variació en l’import ja 
adjudicat. 

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Aprovar la modificació tercera del contracte de gestió del servei públic de 
recollida i transport de residus municipals i neteja viària, adjudicat a l'empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas, SA amb CIF A-28037224, que no suposa cap 
variació en l’import adjudicat, amb efectes 1 de febrer de 2019 i sota les directrius 
establertes en l’informe tècnic de data 23 de novembre de 2018, per reestructuració 
del servei contractat amb eliminació de la recollida d’esporga porta a porta i amb 
augment de serveis de neteja de contenidors i recollida de voluminosos, així com de 
serveis complementaris de recollida i neteja. 

SEGON. Anul·lar la despesa autoritzada i disposada en l’acord tercer de l’acord de 
modificació segona del contracte aprovada per la Junta de Govern Local en data 27 de 
març de 2017, en les quanties següents que inclouen l’IVA:

2019 ..... 13.163.22700 ...... 19.213,58 €
2020 ..... 13.163.22700 ...... 20.960,27 €
2021 ..... 13.163.22700 ...... 19.213,58 €

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, subordinada al crèdit 
pressupostari que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2019 i següents que 
es diran a continuació i en les quanties següents que inclouen l’IVA:

2019 ..... 13.1621.22799 ..... 19.213,58 €
2020 ..... 13.1621.22799 ..... 20.960,27 €
2021 ..... 13.1621.22799 ..... 19.213,58 €

QUART. Formalitzar la present addenda al contracte en document administratiu una 
vegada transcorreguts 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de la 
modificació.

CINQUÈ. En tot allò no previst en l’informe tècnic i proposta actual de modificació 
aprovada, s’estarà a l’establert en el contracte principal, en el PCAP, PCT i documents 
annexos.
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SISÈ. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA per al seu coneixement i efectes.

VIA PÚBLICA

5. Devolució de fiança de les obres per a la instal·lació d'un paviment 
provisional en el tram de l'Avinguda Can Montmany entre la Gran Via 
Fontpineda i el carrer 13 de Sta. Maria de l'Avall.

Per Decret d’Alcaldia número 1673/2016 de 30 d’agost de 2016, per avocació de la 
Junta de Govern Local en favor de l’Alcaldia, es va adjudicar el contracte d’obres per 
a la instal·lació d’un paviment provisional en el tram de l’Avinguda Can Montmany 
entre la Gran Via Fontpineda i el carrer 13 de Sta. Maria de l’Avall, a l’empresa 
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, SA, amb CIF A81940371, establint un termini 
d’execució màxim de 10 dies a comptar des de la data de signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig. El contracte es va formalitzar el 14 de setembre de 2016. 

L’adjudicatari va dipositar la fiança definitiva corresponent a aquest contracte, per 
import de 2.715,85.- €.

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 en 1 any des de la finalització del contracte, que començarà a comptar a 
partir de la signatura de l’acta de recepció i conformitat de les actuacions realitzades.

El 18 d’octubre de 2016 es signa l’acta de recepció de les esmentades obres, 
considerant que el termini de garantia i de devolució dels avals comença a comptar 
des d’aquesta data. 

El 2 d’octubre de 2018, la secretària general emet diligència de tancament, on exposa 
que:

a) Al setembre de 2017 es va atorgar el termini d’al·legacions a l’adjudicatària per 
tal que certifiqués quin tipus de pintura va aplicar, doncs en informe tècnic 
anterior es feia constar que la pintura no semblava respondre als paràmetres 
d’antilliscants especificats (els vehicles lliscaven amb la pintura instal·lada).

b) A l’octubre de 2017, l’empresa dona compliment al requeriment mitjançant la 
presentació de certificat corresponent relativa a la pintura empleada.

c) Al desembre de 2017, el tècnic municipal emet informe fent constar que una 
altra empresa del sector acreditava que la instal·lació de la pintura havia estat 
deficient, 

d) Al març de 2018 es detecta que l’expedient no havia estat impulsat, i en vista 
que l’empresa va donar compliment al requeriment efectuat i que degut al 
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temps transcorregut es tenia dubtes de poder defensar els fets des d’un punt 
de vista jurídic.
D’acord amb la Regidoria de Via Pública, s’acorda el seu arxivament i que per 
tal de solucionar aquest problema i evitar possibles responsabilitats 
patrimonials, en properes actuacions s’inclouria aquest pas de vianants.   

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 tresorera acctal. de l’Ajuntament ha emès informe en data 23 de novembre de 
2018, en el sentit que la fiança consta encara dipositada a data de l’informe.

Per tot l’exposat, 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 d’obres 
per a la instal·lació d’un paviment provisional en el tram de l’Avinguda Can Montmany 
entre la Gran Via Fontpineda i el carrer 13 de Sta. Maria de l’Avall, amb data de 
signatura de l’acta de recepció 18 d’octubre de 2016, a l’empresa ASFALTOS Y 
CONSTRUCCIONES ELSAN, SA, amb CIF A81940371, per l’import de 2.715,85€ amb 
número d’operació 320160001571.

VIA PÚBLICA

6. Atorgament subvenció 20.000 a l'associació de veïns de la Soleia per a les 
millores d'accés de la urbanització des de Sant Andreu de la Barca.

L’11 de novembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat aprova la 
minuta dels convenis de col·laboració per al manteniment de vies públiques i de serveis 
públics a les diferents urbanitzacions del municipi, tenint com objecte establir una 
relació de col·laboració entre l’Ajuntament i les diferents Associacions de Propietaris 
de les urbanitzacions, per a la realització dels treballs de manteniment dels carrers. El 
12 de desembre 2014 es signen els convenis amb les diferents Associacions i 
Comunitats de Propietaris.

La clàusula segona i tercera dels esmentats convenis, estableixen que l’Ajuntament 
aportarà anualment una subvenció destinada a sufragar les despeses que les 
Associacions o juntes hagin assumit l’any anterior com a conseqüència de la realització 
d’obres de manteniment i conservació o la instal·lació o millora de serveis en la 
urbanització. 

La Junta de Govern de 13 de novembre de 2017, aprova l’addenda al conveni originari 
o s’atorga una subvenció complementaria de 18.500€ a l’Associació de Veïns de la 
Soleia per a que pogués fer front a part de la despesa originada pels treballs de millora 
d’accés a la urbanització des de la Creu Sussalba.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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El 19 d’octubre de 2018 amb NRE: 2018/10569 l’Associació de veïns de la Soleia 
comunica que té previst realitzar els treballs de millora de l’altre accés de la 
urbanització direcció a Sant Andreu i aporta el pressupost per import de 46.374,90€.

El 29 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local aprova el text d’una tercera addenda 
al conveni originari, on es concreta que l’Ajuntament atorgarà aquest any 2018 una 
subvenció de 20.000 a l’Associació de veïns de la Soleia, que  satisfarà una bestreta 
per  quantia de 10.000€ en el moment de la signatura de l’addenda i que el restant 
s’abonarà en el moment en que l’associació justifiqui l’execució dels treballs realitzats 
i l’abonament integra  de les factures.   L’addenda ha estat signada el 30 d’octubre de 
2018.

El 10 de desembre de 2018    NRE  2018/12669 l’Associació de veïns de la Soleia  
presenta memòria justificativa dels treballs realitzats  per import  de 46.374,90€ i 
sol·licita optar a la subvenció acordada a l’addenda signada el 30 d’octubre de 2018, 
d’una bestreta de 10.000€, els 10.000€ restants un cop hagin  justificat el pagament 
dels treballs.

El  10  de desembre 2018   l’àrea de Via pública emet informe favorable per a que li 
sigui atorgada a l’Associació la bestreta de 10.000€

L’article 22.2.a de l’esmentada 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.

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 tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Ratificar la tercera addenda al conveni, signada el 30 d’octubre de 2018.

SEGON. Atorgar a l’Associació de veïns de La Soleia, amb NIF G61819900, una  
subvenció de 20.000€, per al manteniment de vies publiques i de serveis públics per 
a l’anualitat 2018. Destinat en aquesta anualitat per a millorar l’accés de la 
urbanització direcció a Sant Andreu.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa de 20.000€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del vigent pressupost municipal, 10.1532.48013 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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QUART.  Reconèixer  l’obligació del 50% de la subvenció atorgada per import de    
10.000€ en concepte de bestreta.

CINQUÉ. Advertit que els 10.000€ restants de la subvenció atorgada queda supeditat 
a que l’Associació de veïns de La Soleia justifiqui que els treballs han estat executats 
en la seva totalitat i que la factura ha estat abonada íntegrament.

SISÉ. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.

SERVEIS PÚBLICS

7. Adjudicació contracte obres renovació tram final clavegueram carrer Font 
del Pontarró.

En data 26 de novembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, de les obres 
per a la renovació del tram final de la claveguera del carrer de la Font del Pontarró, en 
els termes i condicions establertes en el projecte aprovat definitivament i el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars aprovats i publicats, amb un import d’execució 
màxim de //37.586,17.-// €, 21% d’IVA exclòs, expedient núm. AJCOR0105302018, i 
un termini d’execució màxim de 35 dies.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 26 de novembre de 2018, amb un període de deu (10) dies hàbils per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia l’11 de desembre de 2018 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació set (7) empreses han presentat proposicions, Estayc SL 
amb CIF B65534075 i registre d’entrada 2018/12392, Unión de Excavaciones y 
Transportes de Corbera de Llobregat SL amb CIF B60091949 i registre d’entrada 
2018/12471, Obres i Serveis Roig SA amb CIF A08743098 i registre d’entrada 
2018/12693, Sanitec Rehabilitació SL amb CIF B66696006 i registre d’entrada 
2018/12707, Asfaltos Barcino SL amb CIF B66533456 i registre d’entrada 
2018/12716, Obres i Construccions Corbera SL amb CIF B65560302 i registre 
d’entrada 2018/12734 i Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats SL amb CIF 
B66709601 i registre d’entrada 2018/12742.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i s’ha publicat en el perfil del contractant, 
de la que se’n desprèn que totes les ofertes han estat acceptades amb excepció de la 
presentada per Unión de Excavaciones y Transportes de Corbera de Llobregat SL amb 
CIF B60091949 i registre d’entrada 2018/12471, en haver sobrepassat l’import 
permès per a la subcontractació, es proposa l’adjudicació de l’objecte del contracte a 
l’empresa Obres i Construccions Corbera SL amb CIF B65560302, per haver resultat 
amb l’oferta millor quant a relació qualitat-preu obtenint una valoració de 100 punts, 
no sobrepassar l’import ofert el de licitació en oferir 26.686,19 €, IVA exclòs, no haver 
incorregut en baixa anormal, i tenir acreditada la seva solvència en trobar-se inscrit 
en  el RELI.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres per a la renovació del tram final de la 
claveguera del carrer de la Font del Pontarró, a l’empresa Obres i Construccions 
Corbera SL amb CIF B65560302 per import màxim de 26.686,19 € 21% d’IVA exclòs, 
amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el projecte aprovat, el 
Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques 
incloses a la seva proposició.

SEGON. El termini d’execució de màxim 35 dies s’iniciarà una vegada aprovat per 
l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut que haurà de ser presentat per l’empresa 
adjudicatària en el termini màxim de cinc dies naturals a comptar de l’enviament de 
la notificació d’adjudicació.

TERCER. Formalitzar el contracte mitjançant la signatura d'acceptació per part del 
contractista Obres i Construccions Corbera SL de la resolució d'adjudicació, que haurà 
d'efectuar-se no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi 
la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per 
part del contractista s’acreditarà amb la presentació de la mateixa en la seu electrònica 
de l’Ajuntament.

QUART. Anul·lar l’autorització de la despesa per import total de 13.188,98 € aprovada 
en el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient, amb el següent desglòs:

Exercici 2018 ..................... 7.758,22 €
Exercici 2019 ..................... 5.430,76 €

CINQUÈ. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 32.290,29 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.160.61901 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en el pressupost de l’any 2019, atenent el següent desglòs:

Exercici 2018 ..................... 18.994,29 €
Exercici 2019 ..................... 13.296,00 €

SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les empreses 
licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el  perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 

POLÍTIQUES D’IGUALTAT

8. Aprovació del Conveni regulador amb l'entitat Xarxa de Dones 
Emprenedores de Corbera destinat a finançar les activitats de prevenció i 
sensibilització en temes de salut de dones i violència masclista (2018).

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment de la promoció 
d’activitats per tal de sensibilitzar i prevenir aspectes vinculats específicament a la 
salut de les dones, per la qual cosa contempla en el pressupost general per a l’exercici 
2018 l’atorgament d’un ajut directe a una entitat de dones del municipi, de conformitat 
amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(LGS).

L’article 22.2.a de l’esmentada 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.

La subvenció directa contemplada està a favor de l’entitat Xarxa de Dones 
Emprenedores de Corbera, per import de 800€ (vuit-cents euros) per la realització de 
les activitats que van portar a terme al mes de maig, del present any, vinculades la 
jornada del Dia Mundial d’Acció per la Salut les dones del 28 de maig de 2018 i  una 
activitat addicional, la projecció i debat de la pel·lícula Llueven vacas amb temàtica de 
la violència envers les dones i que s’inclou a les jornades del 25 de novembre.

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.

L’entitat Xarxa de Dones Emprenedores ja ha realitzat les activitats referenciades al 
conveni, per la qual cosa aquesta regidoria proposa que se li atorgui una bestreta del 
75% de l’import aprovat un cop el conveni estigui signat. Aquesta bestreta ajudarà a 
la liquiditat de l’entitat, per poder tornar a plantejar noves propostes d’activitats al 
municipi a l’inici del 2019.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat proposa 
a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’entitat Xarxa 
de Dones Emprenedores de Corbera, NIF: G-66497181, per l’import de 800€, destinada 
a finançar la realització de la jornada del Dia Mundial d’Acció per la Salut les dones del 
28 de maig de 2018 i la projecció de la pel·lícula Llueven Vacas vinculada a les jornades 
del 25 de novembre Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència envers les dones 
del l’any 2018.

SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat Xarxa de Dones Emprenedores, per les activitats 
de sensibilització i prevenció de la salut de les dones. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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TERCER.  Autoritzar i disposar la despesa a l’entitat Xarxa de Dones Emprenedores 
amb el NIF: G-66497181, per import de 800€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
32.231.48900 del vigent pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació del 75% en concepte de bestreta per import de 600€ 
de la subvenció a favor de l’entitat per a l’any 2018, condicionant el pagament a 
l'acceptació de la subvenció amb la signatura del conveni regulador.

CINQUÈ. Notificar aquest acord a les persones interessades als efectes escaients.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

9. Aprovació conveni per a la realització del Mercat del Bandoler 2018.

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat i l'Associació de Comerciants i Empresaris de 
Corbera (ACOPA) col·laboren mútuament amb l’objectiu d'impulsar i millorar el comerç 
al municipi, aplicant recursos materials i econòmics.

L'Associació de Comerciants té com objectius la dinamització del comerç integrat en el 
teixit urbà, i dintre dels seus respectius àmbits competencials col·laborar amb el 
Comerç de Corbera de Llobregat. Paral·lelament vol dinamitzar el comerç especialitzat 
en productes d'artesania.

Així mateix vol potenciar el component turístic del municipi aprofitant l’existència d’un 
personatge històric rellevant, el Bandoler Josep Sàbat ¨Capa Negra¨ En definitiva, vol 
explotar comercial i turísticament la figura d'aquest personatge històric de Corbera de 
Llobregat organitzant un mercat típic del segle XVIII al nucli històric de Corbera, el 
Mercat del Bandoler. 

L’article 22.2.a de l’esmentada 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 què 
l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma 
expressa en l’estat de despeses del pressupost.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat contempla en el seu pressupost per al 2018 
l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a entitats del municipi, de conformitat amb 
el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). 

Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor de l’Associació de 
Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), per import de 9.000€ (nou mil euros) 
per al desenvolupament de Mercat del Bandoler.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en els 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 corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Atès que a l’aplicació pressupostaria 22.433.48903 del vigent pressupost municipal 
vigent, existeix consignació suficient per fer front a la demanda de l’Associació de 
Comerciants per a la realització de Mercat del Bandoler , que es considera d’interès 
públic i necessària la realització d’aquesta activitat per tal de dinamitzar, potenciar i 
posar en valor el comerç i turisme local i per a fer front a les despeses totals dels 
proveïdors.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l'Associació 
de Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), destinada a finançar el 
desenvolupament del Mercat del Bandoler per import de 9.000€.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció que s’incorpora a 
l’expedient a formalitzar amb l’Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera 
(ACOPA), per a la coordinació, preparació i realització del Mercat del Bandoler.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’Associació de Comerciants i Empresaris 
de Corbera, amb NIF G61252326, per import de 9.000€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria 22.433.48903 del pressupost municipal vigent.

QUART. Reconèixer l’obligació del 100%, en concepte de bestreta,  de la subvenció 
atorgada per a l’any 2018 i procedir al pagament en la seva totalitat, d’acord amb les 
condicions establertes a la clàusula tercera del  conveni i per considerar-se una 
activitat d’interès públic i necessària la seva realització per tal de dinamitzar, potenciar 
i posar en valor el comerç i turisme local.

CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat a l’Associació de Comerciants (ACOPA).

VIA PÚBLICA

10. Aprovació certificació final obres Lot 1 del contracte d'obres de 
conservació i manteniment d'un tram del carrer Font Vella.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/1399, de 3 d’agost, es va adjudicar el lot 1 
corresponent a treballs de repavimentació de la licitació de les obres de conservació i 
manteniment en un tram del carrer Font Vella (des del carrer Lluís Millet i fins el carrer 
Andreu Cerdà), a l’empresa Asfaltos Barcino, SL amb CIF B66533456, per un import 
màxim de 49.950 €, 21% d’IVA exclòs. Les obres es van iniciar en data 28 d’agost de 
2018, i havien de ser executades conforme l’establert en el document tècnic redactat 
en data 25 de juny de 2018 pels serveis tècnics municipals, “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”, i que va ser aprovat en l’acord 
d’incoació de la licitació en data 2 de juliol de 2018. Aquest contracte va ser modificat 
per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2018, resultant 
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incrementat per import de //2.402,66.-// €, 21% d’IVA exclòs, suposant un total de 
l’import adjudicat de //52.352,66.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un increment del 4,81%.

En data 13 de novembre de 2018 es va signar l’acta de recepció de les obres, i en data 
25 d’octubre de 2018, amb registre d’entrada núm. 2018/10835, l’empresa 
adjudicatària va presentar factura 0720/2018-2018/2954 junt amb la certificació final, 
que contempla l’obra executada pendent de certificar per import de 4.245,81 € (IVA 
inclòs) que, juntament amb els imports certificats a compte en les certificacions 
anteriors per un total de 63.346,72 € (IVA inclòs), conformen l’import total 
d’adjudicació de 67.592,53 € (IVA inclòs). La diferència entre l’import adjudicat 
inicialment i el realment executat es justifica en l’informe emès per la direcció 
facultativa, que s’incorpora a l’expedient, del que se’n desprèn que s’han produït 
variacions d’amidaments amb un increment del 7,02%. 

Cal indicar que l’acta de recepció determina l’inici del termini de garantia, tot i que en 
aquest expedient per tractar-se d’un procediment obert simplificat abreujat, no s’ha 
exigit dipòsit de garantia.

L’article 166.9 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament 
de la llei de contractes de les administracions públiques, determina que dins el termini 
de dos mesos, comptats a partir de la recepció de l’obra, l’òrgan de contractació haurà 
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada, en el seu cas, 
dins el termini de dos mesos a comptar a partir de la seva expedició, a compte de la 
liquidació del contracte. 

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Aprovar la certificació final de les obres del lot 1 corresponent a treballs de 
repavimentació de la licitació de les obres de conservació i manteniment en un tram 
del carrer Font Vella (des del carrer Lluís Millet i fins el carrer Andreu Cerdà), essent 
l’import total de les mateixes de 67.592,53 € (IVA inclòs), havent estat acreditat en 
anteriors certificacions l’import de 63.346,72 € (IVA inclòs) i restant pendent d’abonar 
al contractista l’import de 4.245,81 € (IVA inclòs).

SEGON. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 4.245,81 €, IVA 
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 11.1532.61902 del vigent 
pressupost municipal.

TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i 
efectes.

CULTURA
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11. Aprovar la concessió dels ajuts econòmics en el marc de la convocatòria 
de subvencions 2018, adreçades al foment de projectes, activitats i serveis 
d’utilitat pública i interès social, de caràcter cultural de l'exercici 2017.

El Ple de l’Ajuntament en data 5 de juny de 2018 va aprovar les Bases Reguladores 
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per part dels 
departaments d’Esports i Cultura, per a activitats realitzades durant l’any 2017, i 
d’Ensenyament, per a activitats realitzades durant el curs escolar 2016-2017. Aquest 
acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de 19 de juny de 2018.

La Junta de Govern Local en la sessió del 10 de juliol de 2018, va aprovar la 
convocatòria per a l’atorgament de les subvencions, en concurrència competitiva 
adreçades al foment de projectes, activitats, i serveis d’utilitat pública i interès social, 
de caràcter cultural, que s’hagin desenvolupat durant l’exercici 2017. 

D’acord amb la clàusula 10a. de les bases específiques, el termini de presentació de 
sol·licituds era de vint dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació a la 
web de la convocatòria. Aquest termini va quedar fixat des de l’11 de juliol al 8 d’agost 
de 2018 (ambdós inclosos).

Les entitats que s’han presentat a la convocatòria, són les següents, i han aportat la 
documentació que s’esmenta tot seguit:

ASSOCIACIÓ SONS CORBERA. G66857848. ENTRA-2018-7172, de 17 de juliol. 
ENTRA-2018-9342, de 19 de setembre 

SOCIETAT CORAL DIADEMA. G08405557. ENTRA-2018-7749, d’1 d’agost. ENTRA-
2018-7750, d’1 d’agost. ENTRA-2018-7752, d’1 d’agost. ENTRA-2018-7754, d’1 
d’agost. ENTRA-2018-9294, de 19 de setembre 

SOCIETAT CULTURAL SANT TELM. G58213372. ENTRA-2018-7788, de 2 d’agost. 
ENTRA-2018-9479, de 24 de setembre

CENTRE D’ESPLAI CORBERA. R5800180A. ENTRA-7871, de 6 d’agost

ASSOCIACIÓ PESSEBRE VIVENT AMICS DE CORBERA. G59732610. ENTRA-2018-
7874, de 6 d’agost. ENTRA-2018-9324, de 19 de setembre

ASSOCIACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC I AMICS DEL MONUMENT LA CREU NOVA. 
G60615325. ENTRA-2018-7876, de 7 d’agost

CERCLE ARTÍSTIC I D’AUTORS. G63728422. ENTRA-2018-7929, de 8 d’agost. ENTRA-
2018- 9622, de 27 de setembre. ENTRA-2018-9645, de 27 de setembre. ENTRA-2018-
12725, de 11 de desembre
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En data 12 de desembre de 2018 la Comissió d’Avaluació s’ha  reunit per a procedir a 
la valoració de les sol·licituds presentades dins del termini fixat per a la seva 
presentació.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura proposa a la Junta 
de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER.-Aprovar la concessió dels ajuts econòmics següents en el marc de la 
convocatòria de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats, i serveis 
d’utilitat pública i interès social, de caràcter cultural, que s’hagin desenvolupat durant 
l’exercici 2017, i disposar la despesa per import de 26.000€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 33.334.48900 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, 
segons el següent detall: 

ENTITATS TOTAL
Associació Sons Corbera G66857848 2.606,74
Societat Coral Diadema G08405557 5.539,32
Societat Cultural Sant Telm G58213372 3.910,10
Centre d’Esplai Corbera R5800180A 2.932,58
Associació Pessebre Vivent 
Amics de Corbera

G59732610
6.191, 00

Associació de Patrimoni 
Històric  i Amics Creu Nova

G60615325
3.584,26

Cercle Artístic i d’Autors de 
Corbera

G63728422
1.236,00

26.000,00

SEGON.- Per a l’efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions 
amb les que s’han concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari.

S’entendrà acceptada tàcitament la subvenció, si en el termini de quinze dies comptats 
a partir de la recepció de la notificació de l’atorgament, l’entitat no hi ha renunciat.

TERCER.- La forma de justificació s’haurà d’efectuar en els termes establerts per la 
base catorzena de les Bases Reguladores d’aquesta convocatòria.

Per a la correcta justificació de la subvenció, caldrà acreditar els requisits que a 
continuació es detallen, amb la presentació dels documents corresponents per mitjans 
electrònics a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (aplicació e_tram), segons 
model normalitzat, que es podrà obtenir a traves de la pagina web de l'ajuntament 
(www.corberadellobregat.cat):

a) Justificació de la realització de l’obra o activitat subvencionada i el seu cost.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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b) Memòria de l’activitat.
c) Originals de les factures, minutes i demés justificants de les despeses 

efectuades per l'entitat beneficiària com a mínim fins a l'import de la subvenció 
rebuda. 
Aquests hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa 
vigent aplicable i els justificants de pagament que podran consistir en rebuts/o 
transferències bancàries, etc. Quan les activitats hagin estat finançades, a més 
de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà 
d’acreditar-se en la justificació l'import, procedència i aplicació d'aquests fons a 
les activitats subvencionades.

d) El servei gestor haurà d’estampillar en els documents aportats per l'entitat 
beneficiària, el segell creat a l’efecte, de manera que quedi constància de 
l’import subvencionat, i emetrà un informe de conformitat de la justificació 
presentada previ al pagament. Les factures originals i els comprovants de 
pagament seran retornats un cop revisats.

e) Exemplars de totes les edicions, les publicacions i la propaganda o la publicitat 
de l'activitat subvencionada, i també del seu resultat, si aquest consisteix en 
treballs gràfics, de redacció o audiovisuals, de conformitat amb l'obligació 
establerta a la clàusula 19.

Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts, però és esmenable, 
el servei corresponent ho notificarà a l'interessat/ada i li concedirà un termini de 10 
dies hàbils perquè ho esmeni lliurant la documentació que correspongui per mitjans 
electrònics a traves de la seu electrònica de l'Ajuntament (aplicació e_tram).

Actuarà en els mateixos termes per al cas que no s'hagi presentat la justificació en el 
termini establert. 

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts, un cop 
transcorregut el termini d'esmenes anterior, podran comportar l’anul·lació total o 
parcial de la subvenció i el reintegrament, si escau, de les quantitats atorgades en 
concepte de bestreta.

QUART. Reconèixer l’obligació del 75% de les subvencions atorgades a cadascuna de 
les entitats i procedir al pagament en concepte de bestreta, segons el detall següent:

ENTITATS TOTAL
Associació Sons Corbera G66857848 1.955,05
Societat Coral Diadema G08405557 4.154,49
Societat Cultural Sant Telm G58213372 2.932,58
Centre d’Esplai Corbera R5800180A 2.199,43
Associació Pessebre Vivent 
Amics de Corbera

G59732610
4.643,25

Associació de Patrimoni 
Històric  i Amics Creu Nova

G60615325
2.688,19

Cercle Artístic i d’Autors de 
Corbera

G63728422
927,00
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CINQUÈ- Notificar aquesta resolució a les entitats interessades, per al seu 
coneixement i efectes. 

12. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:15 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

                                                            
La secretària acctal., Marta Puig Puig         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

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

Codi Segur de Validació 15308cf3f23d49cd90fb99b765b8c248001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

07
/0

1/
20

19
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=15308cf3f23d49cd90fb99b765b8c248001

		2019-01-07T14:23:14+0100
	Ajuntament de Corbera de Llobregat




