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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 2 d’octubre 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 25 DE SETEMBRE DE 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:05 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 accidental, Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:

- Montserrat Febrero i Piera, primera tinenta d’alcaldessa
- Ramon Gabarrón Rubio, segon tinent d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, tercera tinenta d’alcaldessa
- Carme Benito Gómez, regidora
- Jordi Anducas i Planas, regidor

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents: Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado García, J.A. Andrés Palacios i Manel 
Ripoll i Puertas.

Absents i excusats/des:

-   Manel Ripoll i Puertas.

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.

RÈGIM INTERIOR

2. Incoació del contracte de servei de manteniment de l'aplicació informàtica 
A3Nom.

L’Ajuntament té la necessitat de formalitzar la contractació del servei de manteniment 
del programa informàtic de l’aplicació informàtica A3ASESOR – NOM PLUS WIN.RED 
LICENCIA USO, actualment instal·lada a les dependències administratives de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

La tècnica de recursos humans ha emès informe de data 13 de setembre de 2017 on, 
un cop efectuada la negociació i en base al pressupost presentat en data 31 de maig 
per l’empresa Wolters Kluwer España SA amb CIF A-58417346, sol·licita la 
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contractació d’aquest servei a favor d’aquesta empresa ja que és la titular dels drets 
d’explotació i dels dret de propietat intel·lectual de l’aplicació, amb una durada d’un 
any, prorrogable un any més i per un import de 1.340,00 €/any, 21% d’IVA no inclòs.

Ateses les característiques d’aquesta contractació el procediment haurà de seguir la 
tramitació ordinària i s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat amb una 
única empresa licitadora, de conformitat amb l’article 170.d) del TRLCSP.

La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe favorable que forma part de 
l’expedient. 

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

ACORDS

PRIMER. Iniciar l’expedient per a la contractació del servei de manteniment de 
l’aplicació informàtica A3ASESOR – NOM PLUS WIN.RED LICENCIA USO, per quedar 
justificat l’interès públic, pel procediment negociat sense publicitat amb una única 
empresa licitadora, amb una durada inicial d’un any, prorrogable per un any més, pel 
període octubre 2017-setembre 2018.

SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que regularan la contractació del servei expressat en el punt 
anterior. 

TERCER. Requerir l’empresa licitadora que aporti, en el termini màxim de tres dies 
hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord, la declaració 
de conformitat per executar el servei en les mateixes condicions que en el pressupost 
presentat en data 31 de maig de 2017, així com la documentació acreditativa per 
poder contractar amb l’Ajuntament, d’acord amb l’establert en la clàusula 9 del PCAP, 
l’acreditació de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb 
la seguretat social, en el cas que no autoritzi l’Ajuntament a fer-ho mitjançant l’Annex 
I a presentar.

QUART. Notificar la present resolució a l’empresa licitadora.

CINQUÈ. Autoritzar la despesa per import total de 1.621,40 €, que inclou l’IVA, amb 
càrrec a la consignació pressupostària de la partida 02.920.21600 del vigent 
pressupost municipal.

MEDI AMBIENT

3. Incoació contractació obres reducció densitat arbrat en franges 
perimetrals baixa combustibilitat de Nucli Urbà, Camí Ral i Cases Cremades.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat té atribuïdes les competències sobre prevenció 
i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi. En aquest sentit i amb 
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el propòsit de millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i 
disminuir el risc de propagació d’un incendi urbà cap a l’exterior del nucli de població, 
l’Ajuntament ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Barcelona en la redacció 
dels documents tècnics necessaris per a la definició de les mesures físiques a executar 
en la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població “Camí Ral”, “Les 
Cases Cremades” i del “nucli urbà de Corbera de Llobregat”, que han estat elaborats 
en tres documents separats i aprovats inicialment en data 4 de setembre de 2017, 
amb un import total d’execució de //51.086,51.-// €, 21% d’IVA exclòs.

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

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

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació de les obres necessàries per a la 
reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de 
baixa combustibilitat del Nucli Urbà, Cases Cremades i Camí Ral, pel procediment obert 
i amb aplicació de mesures de gestió eficient en la tramitació, i aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars que, juntament amb el Plec de clàusules 
administratives generals aprovat per l’Ajuntament i els projectes d’obres aprovats, 
regularan aquesta contractació. L’import de licitació màxim s’estableix en 
//51.086,51.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb un termini màxim d’execució de tretze 
setmanes.

SEGON. Convocar el procediment obert publicant la licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini de 26 dies naturals per a presentar les pliques, a 
partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat.

TERCER. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de //61.814,68.-
// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària núm. 
12.136.60900 del vigent pressupost municipal.

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

4. Aprovació Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, Muntanyes del Baix.

L’any 2006 i posteriors es va signar el Conveni marc de col·laboració en la protecció, 
millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix, 
sent subscrit pels ajuntaments de Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent de 
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Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, 
Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Cervelló, La Palma de Cervelló, Corbera, Vallirana i 
Olesa de Bonesvalls, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

En el marc de l’esmentat conveni es va redactar el Pla Director de les Muntanyes del 
Baix com a pla estratègic per a definir i prioritzar les actuacions a impulsar des de 
l’àmbit i les competències dels Ajuntaments i del Consell Comarcal.

Tots els membres comparteixen la voluntat de treballar conjuntament des de les 
competències municipals i comarcals per tal que el territori de muntanya no 
urbanitzable d’aquests municipis no inclòs en cap parc, i que conforma un espai 
continu, tingui un futur com a espai natural tot preservant els seus valors, i com a 
espai actiu amb el desenvolupament de les seves potencialitats econòmiques 
agroforestals i de lleure.

Amb les previsions d’aquest conveni es preveu millorar l’eficiència de la gestió pública, 
la utilització conjunta de serveis públics, contribuir a la realització d’activitats d’utilitat 
pública i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Que transcorreguts més de deu any des de la signatura de l’esmentat conveni, es 
considera convenient formular un nou conveni marc per tal de donar un impuls a la 
voluntat expressada i per actualitzar els mecanismes de coordinació i operatius entre 
les institucions signants.

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 el conveni marc de col·laboració per a la protecció, millora i 
desenvolupament integral del territori agroforestal de les muntanyes del baix entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per un 
termini de quatre anys.

SEGON. Notificar-ho als interessats.

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.
   
ENSENYAMENT

Urgència I. Acceptació subvenció Escola Música, curs 2015-2016.
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El 9 de maig de 2017, amb NRE ENTRA-2017-4163, l'Ajuntament va rebre tramesa de 
la carta del director general de Centres Públics per tal d'iniciar l'expedient de subvenció 
per al sosteniment del funcionament de l'escola municipal de música corresponent al 
curs 2015-2016, juntament amb la sol·licitud de subvenció i la documentació que l'ha 
d'acompanyar.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 22 de maig de 2017, va acordar 
sol·licitar l’esmentada subvenció.

El 7 de setembre de 2017, amb NRE ENTRA-2017-8420, l’Ajuntament va rebre tramesa 
de l’atorgament de la subvenció per import de 16.033,23.-€, tot obrint termini per a 
la seva justificació que clou el 29 de setembre de 2017.

Entre la documentació que es requereix per a la justificació de la subvenció, s’hi ha 
d’incloure un acord d’acceptació per part de l’òrgan competent de la corporació.

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

ACORDS

PRIMER.- Acceptar la subvenció per al sosteniment del funcionament de l'Escola 
Municipal de Música Lluís Soler i Ametller, al Departament d'Ensenyament, per al curs 
2015-2016, per import de 16.033,23.-€

SEGON.- Trametre la documentació de justificació abans del 29 de setembre de 2017.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Urgència II. Aprovació preus contradictoris i modificació del contracte 
d'obres de reforma de l'antiga casa del conserge de l'Escola Jaume Balmes.

En data 31 de maig de 2017 es va formalitzar el contracte de les obres de reforma de 
l'antiga casa del conserge de l'escola Jaume Balmes per a ser destinada a ús públic, 
de Corbera de Llobregat, a l’empresa Estructures Viloví, SL amb CIF B-66045840, per 
import total màxim de //49.682,78.-// €, 21% d’IVA exclòs.

El responsable del contracte i supervisor de les obres ha emès informe en data 28 
d’agost de 2017, que queda incorporat a l’expedient, en relació als tres preus 
contradictoris amb import de PEM de 1.443,01 €, i un import de PEC de 1.215,08 €, 
21% d’IVA exclòs, generats respecte de la documentació tècnica d’obres adjudicada i 
sorgits per circumstàncies imprevistes durant l’execució de les obres, adjuntant-ne la 
corresponent justificació de preus contradictoris de data 28 d’agost de 2017, signada 
pel tècnic responsable del contracte i per l’empresa adjudicatària. 

La incorporació dels nos preus sorgits suposen un increment total de l’import adjudicat 
de 1.215,08 €, 21% d’IVA exclòs, equivalent a un 2,45% sobre el contracte adjudicat.
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L’informe emès pel tècnic responsable i supervisor de les obres s’ajusta a l’establert a 
l’article 158 del RGLCAP.

L’empresa adjudicatària Estructures Viloví, SL amb CIF B-66045840 ha donat 
conformitat als nous preus, mitjançant la signatura de la justificació de preus de data 
28 d’agost de 2017, dels preus contradictoris amb codis P-3, P-17 i P-19, així com de 
la signatura del nou pressupost de les obres, que ascendeix a un total de 50.897,86 
€, 21% d’IVA exclòs.

L’article 158 RGLCAP estableix que els nous preus, un cop aprovats per l’òrgan de 
contractació, es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del 
projecte, sense perjudici de la tramitació inherent a aquests tipus de modificacions.

El PCAP regulador d’aquest contracte estableix en la clàusula VII.2 relativa a les 
modificacions del contracte, que aquest es podrà modificar només per raons d’interès 
públic i segons el previst a l’article 107 del TRLCSP, tal i com és el cas que ara ens 
ocupa, en no superar l’import proposat per a la modificació, ni en el seu conjunt, el 
10% de l’import d’adjudicació i en donar-se el supòsit de l’article 107.1.e, on es 
permeten les modificacions contractuals en supòsits on sigui necessària ajustar la 
prestació a especificacions tècniques, mediambientals, urbanístiques, de seguretat o 
d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.

Atès el previst a l’article 99.3 on s’estableix que, quan el preu del contracte 
experimenti una variació com a conseqüència d’una modificació de contracte, s’haurà 
de reajustar l’import de la garantia dipositada en el termini de 15 dies comptats des 
de la notificació de l’acord de modificació, per guardar la deguda proporció amb el nou 
preu modificat, cal requerir l’empresa adjudicatària que dipositi un nou import en 
concepte de fiança de 60,75 €, que correspondran al 5% del nou preu incrementat del 
contracte.  

La secretària general de l’Ajuntament ha emès al respecte informe que forma part de 
l’expedient.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar els tres preus contradictoris amb codis P-3, P-17 i P-19 generats en 
l’execució de les obres de reforma de l'antiga casa del conserge de l'escola Jaume 
Balmes per a ser destinada a ús públic, de Corbera de Llobregat, amb un import de 
PEC de 1.215,08 €, 21% d’IVA exclòs, que comporta un increment en l’import 
adjudicat, en els termes de l’informe del responsable del contracte i supervisor de les 
obres que s’adjunta, entenent que queden incorporats a tots els efectes als quadres 
de preus del projecte, sense perjudici de la tramitació inherent a aquests tipus de 
modificacions.
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SEGON. Aprovar la modificació del contracte de reforma de l'antiga casa del conserge 
de l'escola Jaume Balmes per a ser destinada a ús públic, de Corbera de Llobregat, 
adjudicat a l’empresa Estructures Viloví, SL amb CIF B-66045840, en els termes 
indicats en la part expositiva, per import de //1.215,08.-// €, 21% d’IVA exclòs, 
suposant un total de l’import adjudicat de //50.897,86.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un 
increment del 2,45%.

TERCER. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i al tècnic 
responsable i supervisor de les obres.

QUART. Requerir a l’empresa Estructures Viloví, SL amb CIF B-66045840 per què 
presenti dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de 
la notificació del present acord, l’acreditació d’haver dipositat a disposició de 
l’Ajuntament la quantitat de //60,75.-// €, que correspon al 5% de l’import d’aprovació 
de la modificació del contracte, en concepte de fiança, en qualsevol de les modalitats 
previstes en l’article 96 del TRLCSP.

CINQUÈ. Formalitzar la modificació del contracte en document administratiu, una 
vegada dipositada la nova fiança.

SISÈ. Autoritzar i disposar la despesa per import total màxim de //1.470,25.-// euros 
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària núm. 
22.933.63200 del vigent pressupost municipal.

5. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:30 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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Codi Segur de Validació 462f2992a30f4158b226dd9edf9ba66e001

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

Metadades Classificador:Acta  -
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https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=462f2992a30f4158b226dd9edf9ba66e001

