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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2017.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:06 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 general, Maria Abarca Martínez 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
Manel Ripoll i Puertas, regidor
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 Carme
Benito Gómez.
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.
2. Devolució fiança contracte de servei per a la gestió de la deixalleria
municipal (2010-2016).
En data 30 de desembre de 2009 es va formalitzar el contracte de servei per a la gestió
de la deixalleria municipal de Corbera de Llobregat, amb l’empresa UTE Corbera, CIF
núm. U-65236440, per import de //476.617,40.-// €, IVA exclòs, per a la durada inicial
de quatre anys, i establint com a data d’inici d’efectes l’1 de gener de 2010, essent
prorrogat posteriorment per acord de la Junta de Govern Local en data 20 de desembre
de 2013, per dos anys més, fins el 31 de desembre de 2015, havent de continuar el
servei fins el 30 d’abril de 2016 mentre es licitava el nou contracte. Les empreses que
conformaren la UTE van dipositar cadascuna l’import que els corresponia com a fiança
definitiva del contracte, per imports de //19.064,70.-// € dipositat per Engrunes
Recuperació i Manteniment Empresa d’Inserció, SLU amb CIF B-64200264, i
//4.766,17.-// € dipositat per Solucions Integrals per als Residus, SA amb CIF A62439807.
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
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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 13 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars en un (1) any a comptar des de la data de finalització del contracte.
En data 13 de juliol de 2017 la tècnica de l’Àrea de Serveis Públics ha emès informe
favorable respecte de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per
haver transcorregut el termini de garantia en finalitzar el contracte el 30 d’abril de
2016 i en haver estat executat el servei segons l’establert en el plec de clàusules
administratives particulars.
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 Generals de l’Ajuntament han emès informes, que queden
incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat a proposta de la Regidoria de Serveis Públics la Junta de Govern Local
adopta els següents
ACORDS
PRIMER. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de
servei per a la gestió de la deixalleria municipal de Corbera de Llobregat en el període
gener 2010-abril 2016, a l’empresa UTE Corbera, CIF núm. U-65236440, per imports
de //19.064,70.-// € dipositat per Engrunes Recuperació i Manteniment Empresa
d’Inserció, SLU amb CIF B-64200264, número d’operació 320100000021, i
//4.766,17.-// € dipositat per Solucions Integrals per als Residus, SA amb CIF A62439807 i número d’operació 320090002856.
SEGON. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i a les empreses que
la constitueixen.
3. Devolució fiança contracte de servei de neteja de les dependències
municipals (2011-2016).
En data 28 de novembre de 2011 es va formalitzar el contracte de servei de neteja de
les dependències administratives, esportives i centres escolars de primària i Ca la
Badia, d’àmbit municipal de Corbera de Llobregat, amb l’empresa Clece, SA amb CIF
A-80364243, per import de //241.711,82.-// €/anuals, IVA exclòs, amb una durada
inicial de dos anys, prorrogables dos anys més, i establint com a data d’inici d’efectes
l’1 de desembre de 2011, essent prorrogat posteriorment per acord de la Junta de
Govern Local en data 29 de novembre de 2013, per dos anys més, fins el 30 de
novembre de 2015, ordenant la continuació del servei fins el 31 de maig de 2016
mentre es licitava i adjudicava el nou contracte, per acordar en la Junta de Govern
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Local del 29 de febrer de 2016. L’adjudicatari va dipositar la fiança definitiva
corresponent a aquest contracte, per import de //24.171,18.-// €.
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 10 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars en sis (6) mesos a comptar des de la data de finalització del contracte.
En data 13 de juliol de 2017 la tècnica de l’Àrea de Serveis Públics ha emès informe
favorable respecte de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per
haver transcorregut el termini de garantia en finalitzar el contracte el 31 de maig de
2016 i en haver estat executat el servei segons l’establert en el plec de clàusules
administratives particulars.
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 Generals de l’Ajuntament han emès informes, que queden
incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de Serveis Públics, la Junta de Govern
Local adopta el següent
ACORD
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de servei
de neteja de les dependències administratives, esportives i centres escolars de
primària i Ca la Badia en el període desembre 2011-maig 2016, a l’empresa Clece, SA
amb CIF A-80364243, per import de //24.171,18.-// €, número d’operació
320110002305.
4. Reclamació quilometratge no recorregut vehicles Seat Altea Policia Local.
En data 21 de desembre de 2012 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte
de subministrament, en la modalitat d’arrendament, de dos vehicles tipus Seat Altea
XL per a la Policia Local, amb una durada de 48 mesos, a l’empresa Alphabet España
Fleet Management, SA amb CIF A-91001438, per import de //78.403,20.-// €, IVA
exclòs, amb data d’inici d’efectes l’1 de febrer de 2013. El contracte va ser formalitzat
en data 2 de gener de 2013 i, posteriorment, la Junta de Govern Local en data 3 de
maig de 2013 va adoptar l’acord de reajustar les anualitats del contracte en funció de
la data d’entrega dels vehicles, ocorreguda el 7 de febrer de 2013, essent aquesta la
data d’inici real del contracte. Les matrícules dels vehicles són 8896-HNS i 9201-HNS.

Posteriorment, en data 23 de gener de 2017 la Junta de Govern Local va prorrogar el
contracte per 6 mesos més, fins el 6 d’agost de 2017, pel mateix import i ampliant els
quilòmetres contractats de 120.000 a 135.000, amb el mateix preu per quilòmetre no
recorregut una vegada finalitzat el contracte, essent aquest de 0,03279 €/km, 21%
d’IVA exclòs, per ambdós vehicles.
Una vegada finalitzat el contracte, l’Ajuntament va decidir retornar ambdós vehicles i
no exercir-ne el dret a compra, essent els quilòmetres recorreguts de 110.830 km pel
vehicle 8896HNS i 112.033 km pel vehicle 9201HNS, segons es desprèn de les actes
d’entrega dels vehicles de data 8 d’agost de 2017 i números 260568 i 260570
respectivament.
Per tot l’exposat, és procedent requerir a l’empresa adjudicatària del contracte de
subministrament dels dos vehicles tipus Seat Altea XL per a la Policia Local de Corbera
de Llobregat, Alphabet España Fleet Management, SA amb CIF A-91001438, l’import
de //1.870,21.-// €, IVA inclòs, en concepte de quilometratge no recorregut dels dos
vehicles, segons es desprèn dels càlculs en funció del quilometratge i import ofert (IVA
inclòs) establerts a continuació:
VEHICLE
Seat Altea XL 8896HNS
Seat Altea XL 9201HNS
TOTAL

KMS. NO
RECORREGUTS
24.170
22.967

IMPORT KM.
DEFECTE
0,0396759
0,0396759

IMPORT
958,97 €
911,24 €
1.870,21 €

Per tot l’exposat, a proposta de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, aquesta Junta de
Govern Local adopta els següents
ACORDS
PRIMER. Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte de subministrament, en la
modalitat d’arrendament, de dos vehicles per a la Policia Local de Corbera de
Llobregat, tipus Seat Altea XL amb matrícules 8896HNS i 9201HNS, Alphabet España
Fleet Management, SA amb CIF A-91001438, que faci efectiu l’import de
//1.870,21.-// €, quantitat resultant dels càlculs realitzats en funció dels
quilòmetres no recorreguts per ambdós vehicles, una vegada finalitzat el contracte, i
aplicant-hi l’import ofert per l’empresa en la seva plica, en el termini màxim de 15 dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la present resolució. El pagament
s’haurà de fer efectiu mitjançant ingrés en el número de compte IBAN: ES27 2100
0552 1002 0000 6856, i es farà arribar el justificant de pagament telemàticament.
SEGON. Notificar el present acord a l’empresa Alphabet España Fleet Management,
SA amb CIF A-91001438 pel seu coneixement i efectes.
5. Incoació contracte de servei per al disseny, maquetació, impressió i
publicació de la revista municipal l'Avançada
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L’Ajuntament publica la revista municipal l’Avançada, amb cinc edicions anuals.
Actualment aquest servei està contractat fins a la publicació de l’edició de desembre
d’enguany.
Atès que és voluntat continuar realitzant aquestes publicacions en propers anys i que
l’Ajuntament no disposa de mitjans tècnics ni personals per a dur-lo a terme de forma
correcte, és necessari iniciar un nou expedient de contractació per a adjudicar el servei
a una empresa especialitzada.
S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporats a
l’expedient.
Per tot l’exposat, a proposta de l’Àrea de Comunicació, la Junta de Govern Local adopta
els següents
ACORDS
PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei per al disseny, maquetació,
impressió i publicació de la revista municipal “L’Avançada” de Corbera de Llobregat,
mitjançant el procediment obert amb aplicació de mesures de gestió eficients en la
tramitació, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives
generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. L’import de
licitació màxim s’estableix en //14.800,00.-// €, 4% d’IVA exclòs, per a l’any (1) de
durada inicial del contracte, establint com a data d’inici prevista del mateix l’1 de gener
de 2018.
SEGON. Convocar el procediment obert publicant la licitació en el perfil del
contractant, atorgant un termini màxim de 15 dies naturals per a presentar les pliques,
a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat.
TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual per import total màxim del
contracte de //15.392,00.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la
partida pressupostària 01.924.22698, subordinada al crèdit que es consigni en el
pressupost de l’any 2018.
QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
6. Atorgament subvenció enllumenat a l’Associació de Veïns de Can Margarit
Pol. I, anualitat 2016-2017.
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.
El 12 de desembre de 2014 es signen els convenis amb les diferents Associacions i
Comunitats de Propietaris.
Aquests convenis tenen per 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 dels serveis públics, per la qual
cosa es contempla en el pressupost general per a l’exercici 2017 l’atorgament d’una
sèrie de subvencions directes a les Associacions de Propietaris que es detallaran a
continuació, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (LGS).
La clàusula segona i tercera dels esmentats convenis, estableixen que l’Ajuntament
aportarà anualment una subvenció destinada a sufragar les despeses que les
Associacions 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.
El 30 de gener de 2017 per acord de Junta de Govern Local s’aprova una addenda al
conveni signat amb l’Associació de Propietaris de Can Margarit Polígon I, atès que
l’associació no ha pogut portar a terme la totalitat de les obres de millora i remodelació
del servei de l’enllumenat públic durant l’any 2016, s’acorda ampliar el termini per a
la seva execució durant l’any 2017.
A tal efecte l’Ajuntament ha dotat la partida econòmica del 2017 amb la quantitat
corresponent als dos exercicis pressupostaris.
L’addenda es signa el 3 de febrer de 2017.
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 son 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.
El 10 de juliol de 2017 i 11 d’agost de 2017 amb NRE 2017/6770 i NRE 2017/7722
l’Associació de Propietaris de Can Margarit Polígon I presenta la documentació per
tramitar la subvenció per finançar en part la inversió necessària per dotar el sistema
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d’enllumenat públic amb els sistemes d’eficiència energètica per reduir el consum
elèctric i millorar la seva seguretat.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Via Pública i Habitatge, la
Junta de Govern Local adopta els següents
ACORDS
PRIMER. Atorgar a l’Associació de Propietaris de Can Margarit Polígon I la subvenció
corresponent a l’anualitat 2016 i l’anualitat 2017 destinades a finançar parcialment les
despeses que l’Associació de Propietaris Can Margarit Polígon I hagi assumit com a
conseqüència de 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, per import de 7.400 euros.
SEGON. Autoritzar i disposar a l’Associació de Propietaris Can Margarit Polígon I, amb
NIF G59319699 la subvenció corresponent a l’anualitat 2016 i l’anualitat 2017 amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 11.1532.48005 del pressupost municipal vigent, per
import de 7.400 euros.
TERCER. El beneficiari haurà de justificar la subvenció segons estableix l’esmentat
conveni.
QUART. Notificar el present acord als interessats pel 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 10:25
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
La secretària
Maria Abarca Martínez

Vist i Plau
L'alcaldessa
Rosa Boladeras Serraviñals

