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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 7 DE MARÇ DE 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:00 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:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ÀREA DE MOBILITAT

2. Aprovació liquidació explotació servei de transport urbà, any 2015.

L’acord quart del “Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’empresa Autocorb, SA per a la millora de les 
comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers 
per carretera a Corbera de Llobregat”, vigent per a l’any 2015 i signat el 21 de desembre 
de 2015, estableix que amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al 
darrer mes de l’any, l’empresa Autocorb SA, presentarà a més, una liquidació anual dels 
serveis en què es detallin els ingressos obtinguts i les seves despeses d’explotació, 
calculades d’acord amb els criteris establerts en el pressupost que recull l’annex 2, a fi de 
poder fer la liquidació definitiva del servei.

El 29 de gener i 4 de febrer de 2016 l’empresa Autocorb SA (reg d’entrades 706 i 908 de 
2016) presenta proposta de liquidació de l'exercici 2015 del servei del bus urbà.

El 10 de febrer de 2016 l’enginyer municipal emet informe relatiu a la liquidació de l’exercici 
2015 que, en la seva part bastant, es transcriu a continuació:



“Càlculs
   Els costos del servei que s'estableixen en l'esmentat conveni són:

2015

COSTOS HORARIS €/h €/any
Personal de conducció 23,3000 169.787,10 €

Altre Personal (15% personal de conducció) 3,4950 25.468,07 €
Total Personal (I) 26,7950 195.255,17 €

Amortització i despeses financeres autobús 2 - 18.972,66 €
Vehicles de substitució - 3.027,34 €

Assegurances - 6.600,00 €
Tributs - 1.250,00 €

Lloguers - -
Total cost vehicle (II) 0,0000 29.850,00 €

Amortització (només autobús 2 i agost) 0,2281 851,95 €
Despeses financeres (només autobús 2 i agost) 0,0426 159,11 €

Manteniment 0,1620 1.180,49 €
Total cost SVV+SAE (III) 0,4327 2.191,55 €

Altres fixos 1,5600 11.367,72 €
Altres (IV) 1,5600 11.367,72 €

TOTAL COSTOS HORARIS (V) (I+II+III+IV) 28,7877 238.664,44 €

COSTOS QUILOMÈTRICS €/km €/any
Combustible 0,2940 36.891,71 €
Pneumàtics 0,0480 6.023,14 €

Manteniment i reparacions 0,1850 23.214,17 €
Lubricants (5% combustible) 0,0147 1.844,59 €

Altres 0,0615 7.717,14 €
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS (VI) 0,6032 75.690,75 €

CONCEPTE  €/any
Costos Horaris + Quilomètrics (VII) (V+VI)  314.355,19 €

Marge Industrial (7%)  22.004,86 €
TOTAL COSTOS SERVEI (VIII)  336.360,05 €

De les dades que aporta l’empresa Autocorb, S.A. se'n desprèn que els ingressos 
obtinguts per billetatge durant l’any 2015, han estat de 44.202,21 €, IVA exclòs.

El dèficit del servei de l’any 2015 ascendeix a 292.157,84 € i l’import que 
l’Ajuntament té reconegut per aquest període és de 294.183,18 €. Això suposa 
una diferència a favor de l’Ajuntament de 2.025,34 €. “

Per tot això, a proposta de la regidoria de Mobilitat, la Junta de Govern Local acorda el 
següent:

PRIMER.  Aprovar la liquidació d’explotació del servei de transport urbà, relativa a 
l’exercici 2015, d’acord amb l’informe de l’Enginyer municipal redactat en compliment del 
pacte quart del Conveni signat el 21 de desembre de 2015 entre la DPTOP, l’ATM, 
l’Ajuntament i Autocorb SA.
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Existeix una diferència a favor de l’Ajuntament de 2.025,34 €.

SEGON. Requerir a AUTOCORB per tal que, en el termini de quinze dies a comptar des de 
la recepció d’aquest acord,  ingressi a l’ajuntament de Corbera de Llobregat la quantitat 
de 2.025,34 € o, en el seu cas, manifesti expressament la seva voluntat en què es 
regularitzi mitjançant la compensació econòmica amb el primer pagament que s’efectuï a 
l’empresa.

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT

3. Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal pel SIAD del Baix 
Llobregat.

La Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en el 
seu preàmbul estableix que la complexitat de les estratègies necessàries en la lluita contra 
la violència masclista requereix establir mecanismes de col·laboració i cooperació entre les 
distintes administracions públiques implicades.

L'article 83.1 de la mateixa llei assenyala que als municipis els hi correspon “Programar, 
prestar i gestionar els serveis d'informació i atenció a les dones i efectuar la derivació als 
diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei”.

En el cas dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants, “poden delegar llurs 
competències a una mancomunitat de municipis o a altres ens locals” (art. 80.12).

Pel Consell Comarcal del Baix Llobregat s’ha aprovat la subscripció d’un conveni de 
col·laboració per donar cobertura i assistència jurídica i psicològica a dones de municipis 
de menys de 20.000 habitants i amb una vigència del 1 de gener al 31 de desembre de 
2015

A proposta de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda el 
següent: 

PRIMER. Aprovar i signar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament del Servei 
Comarcal d'Informació i Assessorament a Dones del Baix Llobregat (SIAD) de l’1 de gener 
de 2016 al 31 desembre de 2017, que queda incorporat a l’expedient.

SEGON. Facultar l’Alcaldia o persona en qui delegui per a la signatura dels convenis.

TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

4. Aprovació conveni de col·laboració i cessió d'espai amb les entitats de dones 
de Corbera 2016.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, mitjançant l’Àrea de Polítiques d'Igualtat, contempla com 
una de les seves finalitats la de promoure activitats que contribueixin a la millora de la qualitat de 
vida de les persones, i en especial l’avenç de les dones en la seva integració en el conjunt d’àmbits 
de la societat. En aquest sentit és d’interès d’aquest Ajuntament de Corbera de Llobregat 
col·laborar amb les entitats i col·lectius de dones de la nostra vila en la tasca comuna de promoure 



i dinamitzar la vida associativa de Corbera de Llobregat.

Per això, des de l’any 2008 ha signat convenis de col·laboració i cessió d’espai amb les tres 
entitats de dones de Corbera: l’Associació de Dones Corberenques Atenea amb el NIF núm. 
G-60697802; amb l’associació Coses de Dones amb el NIF núm. G-64335094 i amb l’associació 
Dones amb Coratge amb el NIF núm. G-65327439.

A proposta de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda el 
següent.

PRIMER. Aprovar la minuta dels convenis de col·laboració a formalitzar, de forma 
independent, amb les entitats Associació de Dones Corberenques Atenea, Coses de Dones 
i Dones amb Coratge pel desenvolupament d’activitats, amb efectes des de l’7 de març de 
2016 al 6 de març de 2017, que queden incorporades a l’expedient.

SEGON. Facultar l’Alcaldia o persona en qui delegui per a la signatura dels convenis.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació de Dones Corberenques Atenea, l’Associació 
Coses de Dones i l’Associació Dones amb Coratge.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL i GENT GRAN

5. Aprovació conveni ACOSU 2016.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari regular mitjançant un conveni 
de col·laboració el finançament del cost del servei de transport adaptat adreçat a persones 
amb discapacitat que resideixen al nostre municipi i que assisteixen amb caràcter regular 
al Centre ocupacional Alba, gestionat per l’Associació Comarcal Pro-Discapacitats del Baix 
Llobregat (ACOSU9, per tal d’assegurar l’accés a les prestacions garantides del sistema de 
serveis socials de la població que les necessiti.

A proposta de la regidoria de Benestar Social i Gent Gran, la Junta de Govern Local acorda 
el següent:

PRIMER.- Aprovar el Conveni entre Acosu i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en 
relació al finançament del transport al centre ocupacional Alba de Molins de Rei per a l’any 
2016 i prorrogable en un any mes, conforme el text el qual s’incorpora a l’expedient.

SEGON.- Notificar el present acord d’aprovació del Conveni entre Acosu i l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat en relació al finançament del transport al centre ocupacional Alba de 
Molins de Rei per a l’any 2016 i prorrogable en un any mes.

A continuació, d’acord amb l’establert a l’article 103 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la 
deliberació i votació dels punts relatius a matèries delegades pel Ple tenen caràcter públic 
i per tant la sessió, en la part referida a aquests, resta oberta a totes aquelles persones 
que hi vulguin assistir.
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ASSUMPTES PER DELEGACIÓ DEL PLE

ALCALDIA

6. Resolució conveni col·laboració per a la reparació dels desperfectes de 
pavimentació de la UA Cases Pairals.

Mitjançant Decret 120/2016, de 27 de gener, es va iniciar l’expedient per a la resolució del 
conveni signat el 25 de juliol de 2013 amb l’empresa Hidrocanal, SL, en representació de 
la UTE Cases Pairals, per a la reparació dels defectes de pavimentació de les obres 
d’urbanització de les Cases Pairals i per a la reclamació de la quantitat corresponent a les 
obres no executades, les quals, segons el dictamen tècnic emès a l’efecte i aprovat en 
aquella mateixa resolució, ascendien a l’import de 2.036.121,86 €. 

Atès que el conveni es va subscriure per donar compliment a uns vicis ocults sorgits en 
l’obra d’urbanització, la seva resolució ha observat les determinacions de la normativa en 
matèria de contractes del sector públic.

En conseqüència, aquesta resolució va ser notificada, juntament amb el Dictamen emès el 
dia 20 d’octubre de 2015 per l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. L. M. i P. (LOPD)
(Col. 3166), i visat pel Col·legi oficial corresponent el 6 de novembre de 2015  amb el 
número 36343, tant a l’empresa Hidrocanal, SL com a la sucursal 2608 del Banco 
Santander Central Hispano, en tant que entitat avaladora, atorgant-los un termini 
d’audiència de 10 dies per tal que al·leguessin el que consideressin més convenient en 
defensa dels seus interessos.
La notificació de l’entitat bancària es va practicar el dia 29 de gener de 2016. La notificació 
a Hidrocanal, davant la impossibilitat de notificar al domicili de la societat, es va practicar 
finalment el 4 de febrer de 2016 a l’adreça de l’administrador consursal, Sr. F. J. G. L. 
(LOPD) de l’empresa Concursal Agreement, SLP, amb qui s’haurà de tramitar l’expedient 
en endavant.

Transcorregut el termini atorgat no han presentat cap al·legació o documentació a tenir en 
compte, per la qual cosa procedeix continuar la tramitació de l’expedient, sense necessitat 
de sol·licitar dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.

L’òrgan competent serà la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió Assessora, 
per delegació del Ple municipal efectuada en acord de 30 de juny de 2015 i publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 20 de juliol de 2015.

Per tot l’exposat, a proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern Local, previ dictamen de la 
Comissió Assessora, acorda el següent: 

PRIMER. Resoldre el Conveni de col·laboració signat el 25 de juliol de 2013 entre aquest 
Ajuntament i l’empresa Hidrocanal, SL (NIF B 43481852), en representació de la UTE Cases 
Pairals (NIF G43728146), per a la reparació dels desperfectes de pavimentació de les obres 
d’urbanització de les Cases Pairals, sorgits com a conseqüència de l’existència de vicis 
ocults provinents de dites obres. 



SEGON. Requerir a Hidrocanal, SL (NIF B43481852), mitjançant el seu administrador 
concursal, el pagament de la quantitat corresponent a les obres no executades, les quals 
segons el dictamen tècnic emès a l’efecte, ascendeixen a l’import de 2.036.121,86 €. 

Aquest import tindrà la consideració de liquidació provisional a reserva de la liquidació 
definitiva, de conformitat amb l’article 98.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

L’ingrés s’haurà de realitzar al número de compte ES27 2100 0552 1002 0000 6856 i, en 
aplicació del que determina l’article 62.5 de la Llei 58/2003 per remissió de l’article 97.1 
de la Llei 30/1992, en els terminis següents:

- Si la notificació d’aquesta resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
fins el dia 20 d’aquell mateix mes o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil 
següent.

- Si la notificació d’aquesta resolució es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
fins el dia 5 del mes següent o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.

TERCER. Advertir la interessada que si no es realitza el pagament dins el termini abans 
establert es procedirà al seu cobrament mitjançant la via de constrenyiment, sense 
perjudici de la incautació de la part de l’aval que encara es trova vigent, segons el detall 
següent:

- Aval núm. 0049-2608-27-2110001332, de 7.09.2005, per import a incautar de 
539,83 €.

QUART. Notificar aquesta resolució al Sr. F. J. G. L. (LOPD), en representació de 
Consursal Agreement, SLP, com administrador concursal d’Hidrocanal, SL i a l’entitat Banco 
Santander Central Hispano (sucursal 2608) als efectes escaients.

ÀREA DE VIA PÚBLICA i HABITATGE

7. Incoació contracte arrendament local carrer Casanovas, 26.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat és propietari de l’edifici situat al c. Casanova núm. 
26, amb 36 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer i espai destinat a locals 
comercials en els baixos de l’immoble, ocupat inicialment en part per l’Escola Municipal de 
Música "Lluís Soler i Ametller”. Aquest edifici té la consideració de bé patrimonial. 

L’any 2012 es va convocar una oferta pública per al lloguer de l’espai lliure de 1.134 m2 
disponible als baixos de l’edifici, fent-se una previsió de formació de quatre locals. El 
resultat d’aquella oferta va ser l’adjudicació de tres locals, tot i que finalment només es 
van subscriure contractes en dos d’ells i va acabar subsistint únicament l’arrendament d’un 
dels locals (el denominat D3).

Posteriorment, l’any 2014, es va convocar nova oferta pública per al lloguer de l’espai lliure 
disponible, resultant adjudicat únicament el local D1.
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De conformitat amb l’article 219.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), els béns 
patrimonials han de ser administrats d’acord amb els criteris de màxima rendibilitat, en les 
condicions usuals de la pràctica civil i mercantil.

El que l’Ajuntament pretén ara és l’arrendament de l’espai lliure, si bé tenint en compte 
els aspectes següents:

- El 31 de juliol de 2015, l’arrendatari del local D1, Sr. O. C. (LOPD), ha presentat 
instància mitjançant la qual sol·licita una ampliació del local, que agafaria part del 
local denominat fins ara D2, per la part posterior del nucli d’escala. Efectuats els 
càlculs corresponents correspondria a una superfície addicional de 62.5 m2.  

- D’altra banda, el 28 de setembre de 2015 l’arrendatària de l’actual local D3, sol·licita 
la seva ampliació en la part resultant de l’antic local D2, que correspon a una 
superfície de 211,5 m2. 

- L’Ajuntament està estudiant la possibilitat de cedir l’ús o arrendar més endavant 
part del local anomenat D4 a una entitat municipal sense ànim de lucre destinada 
al repartiment d’aliments. La superfície prevista se xifra en 133 m2 i no ha de 
formar part dels expedients que ara s’instrueixin. Aquest espai es configuraria com 
a local D5.

- Com a resultat de les operacions anteriors resultaria, com a espai susceptible 
d’arrendament com a local comercial, una superfície de 262,5 m2, que 
correspondria a la diferència de metres no ocupats o no destinats a cap servei públic 
de l’esmentat local D4.

L’arquitecte municipal ha emès informe favorable al respecte, en data 5 d’octubre de 2015.

De conformitat amb l’article 107 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de 
les administracions públiques els contractes hauran d’adjudicar-se per concurs, tret que 
per les peculiaritats del bé, la limitació de la demanda, la urgència resultant dels 
esdeveniments imprevisibles o la singularitat de l’operació procedeixi l’adjudicació directa, 
que haurà de justificar-se suficientment en l’expedient.

La secretària general i l’interventor de fons municipals han emès informes favorables en 
dates 24 i 25 de febrer respectivament. 

De conformitat amb la Disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic l’òrgan 
competent és el Ple municipal. No obstant això, aquesta competència ha estat delegada 
en la Junta de Govern Local mitjançant acord de 30 de juny de 2015, publicat al BOPB de 
20 de juliol següent. 

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Via Pública i Habitatge, la Junta de Govern 
Local, previ dictament de la Comissió Assessora, acorda el següent: 



PRIMER. Aprovar l’expedient administratiu per a l’adjudicació del contracte 
d’arrendament, mitjançant concurs, del local comercial denominat D4, propietat de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, ubicat al c. Casanova núm. 26.

SEGON. Aprovar les bases reguladores del concurs que consten a l’expedient.

TERCER. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, tot 
indicant en lloc on es poden consultar les bases reguladores.

QUART. Publicar aquest acord juntament amb les bases reguladores al tauler d’edictes i 
al web municipal. 

CINQUÈ. Convocar concurs públic atorgant als interessats un termini de 15 dies naturals, 
a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOP, per tal que puguin 
presentar les seves proposicions de conformitat amb les determinacions de les bases 
reguladores.

SISÈ. Facultar la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació perquè de forma 
directa procedeixi a resoldre l’adjudicació del concurs així com per efectuar les 
adjudicacions directes que se’n puguin produir durant el termini de dos anys, a comptar 
des del dia següent al de la finalització de presentacions de proposicions en la fase de 
concurs, de conformitat amb l’establert a les bases reguladores. Aquestes facultats 
inclouen les relatives a l’extinció anormal dels contractes d’arrendament.

SETÈ. Facultar la regidora delegada de Via Pública i Habitatge i primera tinenta d’alcaldessa 
per dictar els actes de tràmit així com per a la signatura dels contractes d’arrendament.

VUITÈ. Donar compte al Ple municipal per al seu coneixement i als efectes que 
corresponguin.

8. 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 10:55 hores, i 
s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

Vist i Plau
La secretària L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez Montserrat Febrero i Piera
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