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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 1 d’abril de 2019 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 25 DE MARÇ DE 2019.
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 ordinària i tractar els assumptes
de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la
secretària 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.
ALCALDIA

L’objectiu d’aquesta proposta és la de sol·licitar a la Diputació de Barcelona una
subvenció directa per al desenvolupament del projecte singular de millora del Camí
del Pessebre.
L’àmbit d’actuació del projecte es concentra principalment en l’adequació del vial
que va des de l’església fins el cementiri, tenint en compte, també, el treball
paisatgista de les visuals immediates del mateix i que són espais d’ús per part dels
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2. Sol·licitud concessió subvenció per al projecte millora del Camí del
Pessebre.
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pessebristes per les diferents escenes nadalenques. Part del projecte és l’augment
de massa verda superior i inferior i un treball amb tapitzants, per tal de recuperar
el parc així com garantir l’estabilitzat dels talussos.
El projecte contempla la millora de la totalitat dels serveis públics del camí, entre
altres, els banys públics, fonts d’aigua, mobiliari urbà, millora de la pavimentació
i de l’il·luminació. Així mateix, preveu el creixement en altres àmbits d’actuació
projectant espais d’ús propis de parc pel ciutadà.
S’incorpora a l’expedient una memòria de l’activitat per la qual es demana la
subvenció.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern
local l’adopció del següent
ACORD

ÚNIC. Aprovar la sol·licitud per a la concessió d’una subvenció directa per al
desenvolupament de l’actuació del projecte de Millora del Camí del Pessebre a
presentar a la Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat, per import
de 160.000 €.
ENSENYAMENT
3. Incoació del contracte de serveis per a la gestió i execució del Casal d'estiu
municipal (2019).

02/04/2019 La secretària acctal.

La voluntat de l’equip de govern és oferir als infants i joves d’aquest municipi amb
edats compreses entre els 3 i els 16 anys, un espai i activitats adequades i suficients
per gaudir durant el període estiuenc, amb un programa educatiu, cultural i de lleure
atractiu i adient, per tal de donar suport a les famílies a l’hora de conciliar la seva vida
laboral i familiar, així com també proporcionar activitats pels infants i joves en les
seves vacances escolars.
Per aquest motiu i davant de la manca de recursos propis per dur a terme el servei
objecte del contracte, es fa necessària la licitació d’un expedient de contractació per a
adjudicar-lo a una empresa que reuneixi les condicions obligatòries i indispensables
per a la seva correcta execució.
S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats
favorablement, quedant incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
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PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació de serveis per a la gestió i execució
de casal d’estiu municipal 2019, dirigit a infants i joves de 3 a 16 anys a Corbera de
Llobregat, mitjançant el procediment obert simplificat, i aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de condicions tècniques que, juntament amb el
Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta
contractació. L’import de licitació s’estableix en //64.984,03 €.-// €, 10% d’IVA exclòs,
per a l’execució total del contracte.
SEGON. La durada del contracte serà d’un any, comptat a partir de la data
d’adjudicació, i no es preveu pròrroga. L’execució del contracte coincidirà amb la
temporada d’estiu de l’any 2019.
TERCER. Convocar el procediment obert simplificat 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.
QUART. Autoritzar la despesa que inclou l’IVA per import total màxim del contracte
de 30.000,00 euros, corresponents a l’aportació municipal, que es farà efectiva amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 31.324.47900 del pressupost municipal vigent.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
VIA PÚBLICA
4. Adjudicació del contracte d'obres de conservació i manteniment d'un
tram de les calçades dels carrers Baix Penedès i Empordà.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació
en data 4 de gener de 2019, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar
ofertes, essent l’últim dia el 21 de gener de 2019 a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació vuit (8) empreses han presentat proposicions, Asfalts i
Equips de Vialitat SL amb CIF B67195453 i registre d’entrada 2019/629, de 18 de
gener, Eiffage Infraestructuras SAU amb CIF A41441122 i registre d’entrada
2019/690, de 21 de gener, Elsan amb CIF A81940371 i registre d’entrada 2019/691,
de 21 de gener, Firtec SAU amb CIF A60493582 i registre d’entrada 2019/694, de 21
de gener, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania SA amb CIF A79488847 i
registre d’entrada 2019/699, de 21 de gener, JJ Asfalcat SL amb CIF B66241381 i
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En data 17 de desembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació de les obres de conservació i manteniment
de dos trams de calçada dels carrers Baix Penedès i Empordà (Urb. Creu Nova), i es
va convocar la licitació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb un
pressupost base de licitació de //39.028,74.-// €, 21% d’IVA exclòs.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

ecbf6a7a696f4de0841745670a759e3e001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

registre d’entrada 2019/704, de 21 de gener, Asfalts de l’Anoia SL amb CIF B63343206
i registre d’entrada 2019/734, de 21 de gener, i Asfaltos Augusta SL amb CIF
B64455835 i registre d’entrada 2019/738, de 21 de gener.
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,
se’n desprèn que totes les ofertes han estat acceptades i es constata que l’oferta
presentada per l’empresa Asfaltos y Construcciones Elsan SA amb CIF A81940371 ha
resultat amb oferta anormal o desproporcionada en oferir un import de 25.368,68
euros, IVA exclòs, per a l’execució de la prestació objecte del contracte.
En aquest sentit i en compliment dels articles 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic i del 82 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per Decret
d’Alcaldia núm. 2019/154, de 31 de gener, es va concedir a l’empresa Asfaltos y
Construcciones Elsan SA amb CIF A81940371, un termini de 5 dies hàbils a comptar
de l’enviament de la notificació electrònica, per tal què presentessin tots els documents
i justificacions que estimessin pertinents en relació amb el preu ofert en la licitació del
contracte de les obres de conservació i manteniment de dos trams de calçada dels
carrers Baix Penedès i Empordà (Urb. Creu Nova), i que havia resultat en oferta
anormal o desproporcionada. Així mateix es va resoldre que en el cas de no complir
amb el requerit, ja fos per no presentació o per no justificar la baixa, quedarien
exclosos del procediment i l’adjudicació recauria en la següent oferta amb millor
qualitat-preu.
La notificació electrònica de la resolució es va practicar en data 4 de febrer de 2019 i
va ser acceptada per l’empresa requerida en la mateixa data. En conseqüència, el
termini màxim per presentar la justificació de la baixa anormal era l’11 de febrer de
2019.

Núm.

Empresa

Oferta

1
2
4
5
6
7
8

Asfalts i Equips de Vialitat SL
Eiffage Infraestructuras SAU
Firtec SAU
Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania SA
JJ Asfalcat SL
Asfalts de l’Anoia SL
Asfaltos Augusta SL

30.555,60
33.369,57
29.500,00
28.100,69
31.222,99
32.296,28
32.990,00

Licitació

%Baixa
respecte
licitació
21,71
14,50
24,41
28,00
20,00
17,25
15,47

39.028,74

Mitja aritmètica
més 10% sobre mitja

31.147,88
34.262,66

Mitja ajustada
menys 10% mitja ajustada

31.147,88
28.033,09 Oferta anormal

Primer
filtre

Oferta
anormal

Baixa en €

Punts

Computa
Computa
Computa
Computa
Computa
Computa
Computa

No
No
No
No
No
No
No

8.473,14
5.659,17
9.528,74
10.928,05
7.805,75
6.732,46
6.038,74

77,54
51,79
87,20
100,00
71,43
61,61
55,26

(IVA
exclòs)

No computa
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Una vegada transcorregut el termini, l’empresa requerida no ha presentat cap
documentació a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i, per tant, queda exclosa del
procediment de licitació, recaient l’adjudicació en favor de la següent empresa amb
millor oferta, essent aquesta la presentada per Agrupación Guinovart Obras y Servicios
Hispania SA amb CIF A79488847, en haver ofert un import de 28.100 €, 21% d’IVA
exclòs, que no recau en baixa anormal, tal i com se’n desprèn del nou càlcul efectuat:
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Per tot l’exposat, es proposa l’adjudicació de l’objecte del contracte a l’empresa
Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania SA amb CIF A79488847, 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 28.100,00 €, 21% d’IVA
exclòs, no haver incorregut en baixa anormal, i tenir acreditada la seva solvència en
trobar-se inscrita en el ROLECE.
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. Adjudicar el contracte de les obres necessàries per a la conservació i
manteniment de dos trams de calçada dels carrers Baix Penedès i Empordà (Urb. Creu
Nova), a l’empresa Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania SA amb CIF
A79488847 per import màxim de 28.100,00 € 21% d’IVA exclòs, amb subjecció al Plec
de Clàusules Administratives Particulars, les condicions d’execució aprovades, el Plec
de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques
incloses a la seva proposició.
SEGON. El termini d’execució de màxim 7 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. Requerir l’empresa adjudicatària Agrupación Guinovart Obras y Servicios
Hispania SA amb CIF A79488847 per a què presenti mitjançant registre electrònic de
l’Ajuntament, en el termini inajornable de cinc dies naturals a comptar de la recepció
de la notificació del present acord, els següents documents:

QUART. Formalitzar el contracte mitjançant la signatura d'acceptació per part del
contractista Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania SA amb CIF A79488847
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.
CINQUÈ. Anul·lar l’autorització de la despesa per import total de 13.223,78 €
aprovada en el resolent quart de l’acord d’incoació d’aquest expedient.
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1. Pla de Seguretat i Salut
2. Designació de l’empresa subcontractada amb aportació del document DEUC on
s’acrediti que es troba inscrita en un registre oficial d’empreses licitadores.
3. Designació del coordinador proposat amb aportació de currículum i titulació que
l’acredita.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

ecbf6a7a696f4de0841745670a759e3e001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

SISÈ. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 34.001,00 euros
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària
11.1532.21000 del pressupost municipal vigent.
SETÈ. 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.
ENSENYAMENT
5. Devolució de la fiança per a la gestió indirecta del servei públic de l'escola
bressol municipal "El Petit Corb".
En data 23 d’agost de 2012 es va formalitzar el contracte per a la gestió indirecta del
servei públic de l’Escola Bressol Municipal “El Petit Corb” de Corbera de Llobregat, sota
la modalitat de concessió, amb l’empresa Serveis per a la infància Créixer Junts SL ,
amb CIF B63248629, amb una durada de tres anys amb efectes 1 de setembre de
2012, i essent posteriorment prorrogat en data 20 de març de 2015 per tres anys més,
amb data de finalització el 31 d’agost de 2018.
L’adjudicatari va dipositar una fiança definitiva corresponent a aquest contracte, per
import de 13.826,05€ amb aval bancari (número operació 320170002335).
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 22 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars en 6 mesos a comptar des de la data de finalització del contracte.

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 accidentals de l’Ajuntament han emès informes favorables,
que queden incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
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El 29 de gener de 2019 el tècnic d’Ensenyament 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.
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ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte per a la
gestió indirecta del servei públic de l’Escola Bressol Municipal “El Petit Corb” de Corbera
de Llobregat, amb data d’inici d’efectes 1 de desembre de 2012 i de finalització el 31
d’agost de 2018, a l’empresa Serveis per a la infància Créixer Junts SL , amb CIF
B63248629, per import de 13.826,05€ amb número d’operació 320170002335.
SEGURETAT CIUTADANA
6. Adjudicació del contracte de serveis pel manteniment de l'aplicació
informàtica Gespol (2019-2020).
Per acord de la Junta de Govern Local de 4 de març de 2019, es van aprovar l’expedient
i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques
relatives al contracte de servei de manteniment de l’aplicació informàtica Gespol amb
una durada d’un any amb efectes 1 de març de 2019 i prorrogable per un any més, i
es va convocar la licitació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb un
import de 1.242,00 €/any, 21% d’IVA exclòs, convidant únicament l’empresa Adaking
Software para la Gestión de las Ciudades 2050, SL amb CIF B95837555, per ser la
titular dels drets d’explotació i dels dret de propietat intel·lectual de l’aplicació.
Com a requisit per a l’adjudicació del contracte, es va requerir l’empresa Adaking
Software para la Gestión de las Ciudades 2050, SL amb CIF B95837555 per a què
presentés declaració de conformitat a prestar el servei en les mateixes condicions que
l’oferta presentada per ells i que va servir per a l’elaboració dels plecs, així com la
declaració responsable relativa a la seva capacitat de contractar amb l’Administració,
en el termini màxim de tres dies hàbils a comptar del següent a l’enviament de la
notificació de l’acord d’incoació. Aquesta va ser enviada el 6 de març de 2019 i, per
tant, el termini màxim de 3 dies hàbils finalitza l’11 de març.
En data 8 de març de 2019, l’empresa Adaking Software para la Gestión de las
Ciudades 2050, SL amb CIF B95837555, ha presentat la documentació requerida en
temps i forma.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Seguretat Ciutadana
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de manteniment de l’aplicació informàtica
Gespol a l’empresa Adaking Software para la Gestión de las Ciudades 2050, SL amb
CIF B95837555, per import de 1.242,00 €/any, 21% d’IVA exclòs, amb una durada
inicial d’un any, prorrogable per un any més, amb data d’inici d’efectes d’1 de març de
2019, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de
Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes
tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.
SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i publicar-lo en el
perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
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TERCER. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de 1.502,82 €,
que inclou l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 02.920.21600 del vigent
pressupost municipal i subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost de l’any
2020, en les quanties següents:



Exercici 2019 .............. 1.252,35 €
Exercici 2020 .............. 250,47 €

COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIA DIGITAL
7. Aprovació reajustament de les anualitats del contracte de subministrament
d'ordinadors.
Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 15 d’octubre de 2018, es va
adjudicar el contracte de subministrament de 92 ordinadors per a les dependències
municipals, en la modalitat de lloguer amb opció de compra, a l’empresa Abast
Systems & Solutions SL amb CIF B59104612 per import total de 58.015,68 € 21%
d’IVA exclòs, pels quatre anys de durada inicial de contracte, amb data d’inici prevista
d’efectes comptables 1 de novembre de 2018, calculada en funció de la data d’entrega
màxima prevista de tots els articles a subministrar.
Els ordinadors objectes del contracte van ser entregats en la seva totalitat en data 14
de gener de 2019, tal i com se’n desprèn de la declaració de recepció de conformitat
signada en data 15 i 18 de febrer de 2019 pel responsable del contracte i per l’empresa
adjudicatària, respectivament. En conseqüència, procedeix fixar com a nova data
d’inici del contracte el 14 de gener de 2019, establir que la data d’inici comptable és
l’1 de febrer de 2019, i reajustar les anualitats establertes en l’acord d’adjudicació de
data 15 d’octubre de 2018, així com els seus imports, adaptant-los a les noves dates
fixades.

ACORDS
PRIMER. Procedir al reajustament dels imports de les anualitats aprovats en l’acord
d’adjudicació adoptat per la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2018, en
els termes descrits en la part expositiva, adaptant-los a les noves dates d’inici d’efectes
de la prestació de 14 de gener de 2019 i d’efectes comptables 1 de febrer de 2019.
SEGON. Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa per import de 1.462,47 € (IVA
inclòs), de l’aplicació pressupostària núm. 02.920.20600 del vigent pressupost
municipal.

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

02/04/2019 La secretària acctal.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Comunicació i estratègia
digital proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import de
4.387,43 € (IVA inclòs), subordinada al crèdit que es consigni a l’aplicació
pressupostària 02.920.20600 dels exercicis 2022 i 2023, amb el següent
desglossament:
Exercici 2022 ............... 2.924,95 €
Exercici 2023 ............... 1.462,48 €
QUART. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i
efectes.
ENSENYAMENT
8. Convocatòria per a l'atorgament de les subvencions adreçades a les
escoles, instituts i escola bressol pública del municipi (curs 2017-2018).
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de gener de 2019 ha aprovat com annex
1 de les bases d’execució del Pressupost general de la Corporació per a l’any 2019 les
bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva a concedir
pels departaments d’Esports i Ensenyament.
L’objectiu d’aquesta subvenció és, d’acord amb el què preveu l’Ordenança General de
Subvencions aprovada per l’Ajuntament en Ple en data 10 de maig de 2005, la
regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els
pressupostos municipals, a aquelles entitats que realitzin actuacions d’interès públic i
social dins el terme municipal de Corbera de Llobregat i complementin la competència
municipal, responent a necessitats socials o fomentant els interessos generals del
municipi, en els àmbits d’Ensenyament i d’Esports.
El 28 de febrer de 2019, el tècnic municipal d'Ensenyament ha emès un informe relatiu
a aquesta convocatòria, que obra en aquest expedient.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents

PRIMER.- Convocar concurs públic per a l'atorgament de les subvencions adreçades
a les entitats vinculades a les escoles, instituts i escola bressol pública del municipi,
en relació al curs escolar 2017-2018. El termini de presentació de sol·licituds serà de
vint dies hàbils a comptar des del següent al
de la publicació de la convocatòria.
SEGON.- Autoritzar la despesa per l'import de 25.000 € a càrrec de les següents
aplicacions pressupostàries del vigent pressupost municipal:
2019.31.326.48900: 18.000,00.-€

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

02/04/2019 La secretària acctal.

ACORDS
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2019.31.326.48901:

7.000,00.-€

TERCER.- Designar les persones que composaran l'òrgan col·legiat que examinarà i
valorarà les sol·licituds, així com l'òrgan instructor de les actuacions:
Òrgan instructor:
Òrgan col·legiat:

Regidor d'Ensenyament
Tècnic d'Ensenyament
Comissió d'Avaluació:
President:
Alcaldessa o persona en qui delegui.
Vocals:
Regidor d'Ensenyament
Tècnic d'Ensenyament
Secretari/ària: la de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.

QUART.- Donar publicitat d'aquesta convocatòria pels mitjans establerts al paràgraf
segon del punt 10 de les Bases.
ENSENYAMENT
9. Aprovació Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, per a la gestió del servei públic de transport escolar (curs 20182019).
El 17 de desembre de 2018, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat
aprovà el Conveni de col·laboració per a la gestió del servei públic de transport escolar
a Corbera de Llobregat, pel curs 2018-19, entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat
i l'Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Amb la finalitat de prestar un millor servei de transport escolar a aquells alumnes
d'escolarització obligatòria però de trasllat no obligatori, aquest Ajuntament ha
subscrit diferents convenis per a la prestació de l'esmentat servei, a l'empara de
l'Acord del Ple Municipal de data 11 de juliol de 2000.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració per a la gestió del servei públic de
transport escolar a Corbera de Llobregat, pel curs 2018-19, el text del qual s'adjunta
a l'expedient.

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

02/04/2019 La secretària acctal.

La signatura del present conveni comporta l'aportació econòmica per part de
l'Ajuntament de la quantitat de 22.284,00 € a càrrec de la corresponent partida
pressupostària, d'acord amb l'establert amb la clàusula Segona de l'esmentat conveni.
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SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l'aportació econòmica
municipal, per un import de 22.284,00 € amb càrrec a la partida 2019.31.326.46500
a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
TERCER.- Facultar a l'alcaldessa per tal que pugui materialitzar la signatura del
Conveni.
QUART.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat, i
trametre el Conveni, un cop signat, a través dels mitjans establerts a tal efecte.
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
10. Aprovació Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, en el marc del programa UBICAT 2018 (2019).
L'Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost, publicada al DOGC núm. 7682 de 9 d’agost de
2018, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al
programa UBICAT i la Resolució TSF/2096/2018, de 7 de setembre, va obrir
convocatòria de subvencions per l’any 2018 del nou programa UBICAT.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 273/2018, de
4 d’octubre, va aprovar la sol·licitud de subvenció per al programa UBICAT, en la seva
convocatòria 2018, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 314/2018 de
27 de novembre va acceptar la subvenció de referència.

Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa UBICAT 2018.
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

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

02/04/2019 La secretària acctal.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, per tal de regular la col·laboració amb els
ajuntaments participants i fixar les obligacions de les diferents parts, ha de subscriure
un conveni de col·laboració amb cadascun dels ajuntaments, on també s'establiran les
despeses que contempla el projecte que no són subvencionables pel Servei d'Ocupació
de Catalunya, i que assumiran cadascun dels ajuntaments participants.
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PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del programa UBICAT
2018.
SEGON. Notificar el present acord d’aprovació al Consell Comarcal del Baix Llobregat
per a la signatura de conveni.
SEGURETAT CIUTADANA
11. Aprovació Conveni Específic SIAVT Annex 2 al Conveni Marc amb el
Servei Català de Trànsit.
Amb l’objecte d’actualitzar les línies de cooperació en l’actuació entre el Servei Català
de Trànsit i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en matèria de seguretat viària, és
d’interès desplegar polítiques actives destinades a assistir el ciutadà en aquells casos,
que com a conseqüència d’un accident de trànsit es converteix en víctima o afectat,
donant un nou estàndard d’atenció i informació.
Per tal d’oferir aquest suport a les víctimes i afectats dels accidents produïts a les vies
urbanes i interurbanes del municipi, proposa adherir-nos al sistema d’informació i
atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit de Catalunya (SIAVT), per
atendre, donar suport i informació sobre els seus drets, recursos públics i privats i de
les gestions i tràmits necessaris a realitzar, mitjançant l’aprovació de l’Annex 2 del
Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat en matèria de seguretat viària.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Seguretat Ciutadana
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS

SEGON. Facultar l’Alcaldia per a la signatura del conveni així com de tots aquells
documents que esdevinguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
TERCER. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit.
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 sotmet a examen i votació el punt següent que
resulta aprovat amb el mateix quòrum.

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

02/04/2019 La secretària acctal.

PRIMER. Aprovar el Conveni específic, Annex 2, al Conveni marc de col·laboració
entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en matèria
d’adhesió al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de
trànsit a Catalunya del Servei Català de Trànsit “SIAVT”.
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SERVEIS PÚBLICS
Urgència I. Pròrroga del contracte per a la gestió del servei d'entreteniment
i conservació de la jardineria pública (2019_2024).
En data 30 de març de 1999 es va formalitzar amb l’empresa Jardineria Busquet, SL
amb CIF B60852902, el contracte per a la gestió del servei d’entreteniment i
conservació de la jardineria pública, amb efectes des de l’endemà de la data de
formalització, per un període de cinc anys, ampliat el 2 de març de 2001, prorrogat
posteriorment el 23 de març de 2004 i el 8 de juliol de 2009 establint l’import anual
en //40.661,16.-// €, IVA exclòs, modificat el 5 de juliol de 2013 i, per últim, prorrogat
novament per cinc anys més en data 19 de març de 2014. Per tant, aquest contracte
finalitza el proper 30 de març, i és voluntat de l’Ajuntament el prorrogar-lo per cinc
(5) anys més en les mateixes condicions que d’execució i import, segons es desprèn
de l’informe tècnic emès al respecte en data 19 de març de 2019 i que s’incorpora a
l’expedient.
L’empresa adjudicatària ha manifestat la seva conformitat en prorrogar aquest
contracte per cinc anys més, segons instància presentada en data 20 de març de 2019
i número de registre d’entrada 2019/2958.
La clàusula 1a del plec de clàusules administratives particulars del contracte estableix,
en el seu apartat 4t, que la duració del servei es fixa inicialment per un període de cinc
anys, comptats a partir de la data de la signatura del contracte, podent ésser prorrogat
per voluntat d’ambdues parts i amb acord previ de l’òrgan de contractació, per
períodes de cinc anys fins un màxim total de cinquanta anys de vida del contracte.
En conseqüència, aquest contracte es pot prorrogar per cinc (5) anys més, i la voluntat
d’aquest equip de govern és continuar la relació contractual amb l’empresa
adjudicatària del contracte durant tot aquest període, tenint en compte que a la
finalització dels cinc anys, es podrà tornar a prorrogar si és voluntat d’ambdues parts.

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. Prorrogar expressament el contracte formalitzat en el seu dia amb l’empresa
Jardineria Busquet SL amb CIF B60852902 per a la gestió del servei d’entreteniment i
conservació de la jardineria pública, per cinc anys més i en els mateixos termes i
condicions que el contracte formalitzat el 30.3.1999, ampliat el 2.3.2001, prorrogat el
23.3.2004, el 8.7.2009 i el 19.03.2014, i modificat en data 5.7.2013, des del 31 de
març de 2019 al 30 de març de 2024, per l’import cert i global de //40.661,16.-//
€/any, 21% d’IVA exclòs.

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

02/04/2019 La secretària acctal.

La Secretaria acctal. de l’Ajuntament ha informat favorablement aquest expedient,
quedant incorporat l’informe a l’expedient.
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de
//246.000,00.-// €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.171.22706 de l’estat de
despeses del vigent pressupost municipal, i subordinada al crèdit pressupostari que es
consigni als pressupostos de 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024, en les quanties següents:
Exercici
Exercici
Exercici
Exercici
Exercici
Exercici

2019
2020
2021
2022
2023
2024

............... 36.900,00 €
……………….. 49.200,00 €
……………….. 49.200,00 €
……………….. 49.200,00 €
............... 49.200,00 €
............... 12.300,00 €

TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, pel 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 12:25
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.

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

02/04/2019 La secretària acctal.
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