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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 de febrer 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 30  DE GENER DE 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:20 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 
general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa
- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent 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.

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.

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

2. Exposició pública expedient cessió d'ús bé immoble de caràcter patrimonial.

L’associació Corbera Voluntària és una associació sense ànim de lucre la funció principal 
de la qual és la recollida i distribució d’aliments per a persones en situació de vulnerabilitat 
i de necessitat social, constituint una activitat d’interès social en benefici dels interessos 
del municipi.

Amb motiu de les obres de reparació estructural del poliesportiu municipal l’associació ha 
hagut de deixar d’utilitzar el local de què disposava, ubicat a la planta baixa de 
l’equipament municipal, per la qual cosa aquest Ajuntament ha considerat necessari buscar 
una solució per tal que Corbera Voluntària pugui disposar d’un espai adient on 
desenvolupar les finalitats per a l’acompliment de les quals s’ha constituït i que en el 
moment actual de crisi s’han vist augmentades.

A tal efecte s’ha iniciat expedient per a la cessió d’us gratuïta i a precari del bé immoble 
de titularitat municipal i de caràcter patrimonial, ubicat al carrer Casanova núm. 26 (local 
D5), de superfície 133 m2.
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Des de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran s’ha redactat la minuta del conveni que regula 
totes les condicions d’aquesta cessió d’ús i que resta incorporat a l’expedient. 

També resten incorporats a l’expedient els informes favorables emesos el 19 de gener de 
2017 per la secretària general de la Corporació i per l’interventor de fons municipals, així 
com el certificat relatiu al caràcter patrimonial del bé i el dictamen tècnic de valoració 
econòmica.
.
L’article 75.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 
17 d’octubre, en relació amb l’article 83.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu de les administracions públiques preveu que per al cas 
d’adjudicació directa, que en el cas que ens ocupa ha quedat convenientment justificada 
en l’expedient, caldrà la prèvia submissió de la proposta a informació pública durant un 
termini de vint dies. 

L’òrgan competent per a la tramitació de l’expedient és el Ple municipal. No obstant això, 
aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern Local per acord plenari de 
30 de juny de 2015, publicat al BOPB de 20 de juliol de 2015.

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

PRIMER. Sotmetre a informació pública durant un termini de vint dies hàbils l’expedient 
de cessió d’ús a precari a favor de l’associació Corbera Voluntària del local D5 de propietat 
municipal i de caràcter patrimonial ubicat als baixos del carrer Casanova núm. 26, de 
superfície 133 m2, per destinar-lo a activitats pròpies de l’associació relacionades amb els 
estatuts de l’entitat, i principalment a la recollida i distribució d’aliments per a persones en 
situació de vulnerabilitat i de necessitat social, juntament amb la minuta del conveni 
regulador que resta incorporat a l’expedient. 

SEGON. En conseqüència, ordenar la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i la publicació d’aquest acord juntament amb la minuta del 
conveni al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament als efectes corresponents. 

CONTRACTACIÓ

3. Proposta resolució contracte servei disseny i publicació revista Avançada.

Per acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2016 es va efectuar l’adjudicació 
del contracte de servei per al disseny, maquetació, impressió i publicació de la revista 
municipal l’Avançada amb 5 edicions anuals, repartides en els mesos de febrer, maig, juliol, 
octubre i desembre, a l’empresa Mirada Local, SL amb CIF B-64309313, per import de 
13.390,00 € (IVA exclòs), i establint un termini inicial d’un any amb data d’inici l’1 d’abril 
de 2016. El contracte es va formalitzar el 31 de març de 2016, essent la primera edició 
realitzada la de maig.

Des del Servei de Comunicació municipal s’han detectat deficiències durant l’execució del 
contracte que han ocasionat dificultats i problemes a l’hora de publicar la revista, i que han 
estat comunicades i requerides per a ser esmenades a l’empresa adjudicatària.
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Tot i així, l’empresa adjudicatària Mirada Local, SL amb CIF B-64309313, mitjançant el seu 
representant Sr. I.R.V. (LOPD) amb DNI (LOPD), ha presentat en data 13 de desembre de 
2016 i registre d’entrada 2016/9570, sol·licitud de resolució del contracte de mutu acord i 
amistosament, renunciant a la realització de la darrera edició de la revista que, per 
contracte, havia de ser al febrer de 2017 i, en conseqüència, renunciant a qualsevol tipus 
d’indemnització.

Atès que la voluntat de l’Ajuntament és la de prestar aquest servei amb garanties, 
considera convenient la resolució del contracte.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Comunicació, la Junta de Govern 
Local acorda el següent:

PRIMER. Resoldre, per mutu acord i amb efectes del 13 de desembre de 2016, data de 
presentació de la sol·licitud de renúncia, el contracte de servei per al disseny, maquetació, 
impressió i publicació de la revista municipal l’Avançada, adjudicat a Mirada Local, SL amb 
CIF B-64309313 per acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2016, per les 
raons que consten a la part expositiva d’aquest acord, i sense que la resolució doni dret a 
l’empresa adjudicatària a percebre cap tipus d’indemnització.

SEGON. Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa per import de //2.785,12.-// € del 
pressupost del 2017 aprovada en el resolent cinquè de l’acord d’adjudicació de data 29 de 
març de 2016.

TERCER. Notificar la present resolució a l’empresa Mirada Local, SL per al seu coneixement 
i efectes.

4. Devolució de fiances del contracte de construcció de l'Escola Bressol.

En data 12 de gener de 2006 es va formalitzar el contracte per a l’elaboració del projecte 
de construcció d’una llar d’infants municipal, i la direcció i execució de les obres a Corbera 
de Llobregat, amb l’empresa Algeco Construcciones Modulares, SA, amb CIF A28871192, 
essent posteriorment modificat en dues ocasions. L’adjudicatari va dipositar els imports de 
//42.023,53.-// €, //774,71.-// € i //1.198,53.-// € en concepte de fiances definitives 
corresponents al contracte inicial i a les posteriors modificacions respectivament.

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 11 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars en un (1) any a comptar des de la data de finalització del contracte.

Tot i que l’acta de recepció de les obres es va signar en data 13 de febrer de 2007, 
l’empresa adjudicatària no ha finalitzat totes les seves obligacions contractuals fins el 
passat 13 de desembre de 2016 en què va presentar la documentació que mancava per 
tal de donar compliment a la clàusula 1b) Pressupost del PCAP en relació a la redacció del 
projecte d’activitats per tramitar la corresponent llicència mediambiental amb la signatura 
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del certificat final d’obra, tal i com es posa de manifest en l’informe tècnic emès per 
l’enginyer municipal en data 19 de desembre de 2016.

Atès que ja ha transcorregut el termini de garantia, que l’Escola Bressol s’està utilitzant 
amb total normalitat i sense incidències des de la recepció de les obres i que l’empresa 
adjudicatària ha complert amb totes les obligacions contractuals, procedeix tramitar la 
corresponent devolució de les fiances dipositades.

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

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

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea d’Ensenyament, la Junta de Govern 
Local acorda el següent:

ÚNIC. Retornar les fiances dipositades per l’empresa adjudicatària del contracte per a 
l’elaboració del projecte de construcció d’una llar d’infants municipal, i la direcció i execució 
de les obres a Corbera de Llobregat, a l’empresa Algeco Construcciones Modulares, SA, 
amb CIF A28871192, per imports de //42.023,53.-// €, //1.198,53.-// i //774,71.-// €, 
amb números d’operació 320060000036, 320060003354 i 320060003355 respectivament.

5. Proposta d'incoació del contracte de servei de manteniment de l'aplicació 
Gespol.

L’Ajuntament té la necessitat de formalitzar la contractació del servei de manteniment del 
programa informàtic Gespol actualment instal·lat a les dependències de la Policia Local.

El responsable del servei d’informàtica ha emès informe de data 12 de gener de 2017 on, 
un cop efectuada la negociació i en base al pressupost presentat en data 21 de novembre 
de 2016 per l’empresa Aplicaciones Gespol, SL amb CIF B-95837555, sol·licita la 
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 1.144,33 €/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 de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, la Junta de 
Govern Local acorda el següent:

PRIMER. Iniciar l’expedient per a la contractació del servei de manteniment de l’aplicació 
informàtica Gespol, per quedar justificat l’interès públic, pel procediment negociat sense 
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publicitat amb una única empresa licitadora, amb una durada inicial d’un any, prorrogable 
per un any més, amb data d’inici d’efectes d’1 de març de 2017.

SEGON.  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
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 21 de novembre de 2016.

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

CINQUÈ. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de 1.384,64 €, 
que inclou l’IVA, amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 02.920.21600 
del vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost de 
l’any 2018, en les quanties següents:

Exercici 2017 .............. 1.153,90 €
Exercici 2018 ..............    230,74 €

6. Transformació de societat anònima en societat limitada de l'empresa 
adjudicatària del contracte de servei de manteniment integral del CPD.

En data 6 de juliol de 2015 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de servei de 
manteniment integral del CPD de l’Ajuntament, del grup electrogen i d’un servei 
d’assistència tècnica pel CPD, a l’empresa Abast Systems SA amb CIF A-59104612, pel 
preu cert i global de //6.954,12.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb una durada d’1 any 
prorrogable a 1 any més, essent formalitzat en data 15 de juliol de 2015. La data d’inici 
del contracte es va fixar en l’1 de juliol de 2015, i va ser prorrogat per acord de la Junta 
de Govern Local en data 20 de juny de 2016.

En data 5 de desembre de 2016 l’Ajuntament ha tingut coneixement de la transformació 
de societat anònima de l’empresa adjudicatària en societat limitada, mitjançant la 
presentació d’una factura del contracte de subministrament d’ordinadors del que també 
n’és adjudicatari. En aquest sentit, la Junta de Govern Local en data 27 de desembre de 
2016 va adoptar l’acord de transformació de la societat Abast Systems, SA amb CIF  A-
59104612, en la societat Abast Systems, SL amb CIF B-59104612.

Atès que el contracte de servei de manteniment integral del CPD de l’Ajuntament no 
finalitza fins el proper 14 de juliol de 2017, i la facturació del contracte és trimestral, 
procedeix tramitar d’ofici la transformació de societat anònima en limitada en relació a 
aquest contracte.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Règim Interior, la Junta de Govern 
Local acorda el següent:

ÚNIC. Donar-se per assabentada de la transformació de societat anònima en limitada de 
l’empresa adjudicatària del contracte de servei de manteniment integral del CPD de 
l’Ajuntament, del grup electrogen i d’un servei d’assistència tècnica pel CPD, transformant-
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se l’empresa Abast Systems, SA amb CIF  A-59104612 en Abast Systems, SL amb CIF B-
59104612, subrogant-se aquesta última en les obligacions i deures relatius a l’esmentat 
contracte, amb efectes 15 de novembre de 2016 i fins a la finalització del mateix.

SECRETARIA

Urgència. Aprovació addendes convenis de col·laboració per al manteniment de 
vies públiques i de serveis públics a diferents urbanitzacions.

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 i per sufragar 
en part la inversió necessària per dotar el sistema d’enllumenat públic amb els sistemes 
d’eficiència energètica per reduir el consum elèctric i millorar la seva seguretat. Aquests 
convenis tenen, amb caràcter general, una durada inicial de 5 anys prorrogable per anys 
naturals fins a un període total de 10 anys, contemplant-se en el pressupost general de 
l’Ajuntament de cada exercici l’atorgament de les subvencions directes que pertoquen.

El 12 de desembre 2014 es signen els convenis amb les diferents Associacions i Comunitats 
de Propietaris.

Per a l’exercici 2017, les necessitats de tres d’aquestes urbanitzacions s’han vist 
modificades tant en import com, en el cas d’una d’elles, en l’any en que s’efectuen les 
despeses subvencionables. En concret:

- A la urbanització Mas d’en Puig, és considera necessària l’execució d’obres per 
a l’arranjament i asfaltat del camí d’accés a la urbanització, des del Pont de Ca 
n’Amigó fins a l’entrada de Mas d’en Puig. L’import a subvencionar per aquesta 
actuació puntual es fixa en 40.000 euros.

- Al polígon I de la urbanització de Can Margarit, la millora i remodelació del servei 
d’enllumenat públic prevista no s’ha pogut portar a terme en la seva totalitat 
durant l’any 2016 pel seu cost i complexitat i es realitzarà durant el 2017. A tal 
efecte l’Ajuntament ha dotat la partida econòmica del 2017 amb la quantitat 
corresponent als dos exercicis. 

- Al polígon B de la urbanització del Bonrepòs, s’ha considerat necessari 
incrementar l’import de la subvenció fins a 2.800 €, únicament per a l’exercici 
2017, com a conseqüència de les obres sobrevingudes que van haver de 
realitzar els propietaris a les instal·lacions de clavegueram preexistents. 

Aquestes modificacions fan necessària la tramitació i aprovació de les corresponents 
addendes sobre els convenis ja signats.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Via Pública i Habitatge acorda el 
següent:
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PRIMER. Aprovar el text de les addendes als Convenis de Col·laboració per al 
manteniment de vies públiques i de serveis públics a les urbanitzacions de Mas d’en Puig, 
Can Margarit- Polígon I i El Bonrepòs- polígon B, que resten incorporades a l’expedient 
segons el detall esmentat a la part expositiva d’aquest acord.

SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura dels documents.

TERCER. Notificar l’acord als interessats per al seu coneixement i efectes.

7. 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 11:30 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.

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

Codi Segur de Validació 0519a8e0d6da4afe93c920e48fe2392e001

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