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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:10 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.

POLÍTIQUES D’IGUALTAT

2. Adjudicació del contracte de servei per a l'atenció psicològica a l'Àrea de 
Polítiques d'Igualtat.

Per acord de la Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2017 es van aprovar 
l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques relatius a la contractació del servei per a l’atenció psicològica a l’Àrea de 
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament, amb una durada de 2 anys, i es va convocar la 
licitació, mitjançant procediment obert i per a la tramitació ordinària amb aplicació de 
mesures de gestió eficients en la tramitació, amb un pressupost base de licitació de 
màxim //22.330,00.-// €, exempt d’IVA, i un preu hora màxim de //55,00.-// €, fixant 
com a data d’inici l’1 d’octubre de 2017.

En dates 29 d’agost i 7 de setembre de 2017 es va procedir a l’obertura dels sobres 
núm. 2 i 3 de l’única plica presentada i admesa, essent posteriorment valorada per la 
Mesa de Contractació amb el resultat que consta en l’acta emesa en data 12 de 
setembre de 2017, que s’incorpora a l’expedient, i on es proposa l’adjudicació del 
contracte a l’empresa licitadora senyora Glòria Ramon Molinos amb NIF 38073659-B, 
en haver obtingut la puntuació de 91 punts, i proposar un import total màxim de 
20.300,00 €, exempt d’IVA, amb un preu hora màxim de //50,00.-// €.



Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/1636, de 15 de setembre, es va requerir la senyora 
Glòria Ramon Molinos amb NIF 38073659-B, en haver resultat l’empresa licitadora 
amb l’oferta més avantatjosa de les presentades en el procediment de licitació de 
referència, en haver ofert un import total màxim de 20.300,00 €, exempt d’IVA, amb 
un preu hora màxim de //50,00.-// €, per a què en el termini màxim de 10 dies hàbils 
a comptar de la recepció del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança 
definitiva, i presentés la documentació assenyalada en la clàusula VI.12 del PCAP, amb 
excepció dels apartats b)b. quant a la solvència tècnica en tenir-la suficientment 
acreditada per ser l’actual empresa adjudicatària d’aquest servei, b)c. i b)e. 

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

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei per a l’atenció psicològica a l’Àrea de 
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament, a la senyora Glòria Ramon Molinos amb NIF 
38073659-B, per import total màxim de 20.300,00 €, exempt d’IVA, amb un preu hora 
màxim de //50,00.-// €, pels dos (2) anys de durada inicial del contracte, establint 
com a data d’inici l’1 d’octubre de 2017, amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions 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, així com els informes 
de valoració, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat.

TERCER. Formalitzar el present contracte en document administratiu i amb signatura 
digital, dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, 
segons s’estableix en l’article 8.i) Mesures de gestió eficient en la tramitació del Decret 
Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 
al qual s’annexarà el Plec de clàusules i el Plec de prescripcions com a part integrant, 
i publicar-lo en el perfil del contractant de conformitat amb l’article 154 del TRLCSP.

QUART. Disposar la despesa per import màxim del contracte, exempt d’IVA, de 
//20.300,00.-// €, que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària núm. 
32.231.22706 del pressupost municipal de l’any 2017, subordinada al crèdit que es 
consigni en els pressupostos dels anys 2018 i 2019, en les quanties següents:

Exercici 2017 .......   2.768,18 €
Exercici 2018 ....... 10.150,00 €
Exercici 2019 .......   7.381,82 €

CINQUÈ. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de //2.030,00.-// € aprovada 
en el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient, amb el  següent desglòs:
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Exercici 2017 .......    276,82 €
Exercici 2018 ....... 1.015,00 €
Exercici 2019 .......    738,18 €

SERVEIS PÚBLICS

3. Adjudicació del contracte de servei per a la neteja i manteniment de la 
xarxa de clavegueram municipal.

Per acord de la Junta de Govern Local de 19 de juny de 2017 es van aprovar l’expedient 
i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques 
relatius a la contractació del servei de neteja i manteniment de les infraestructures 
d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa pública de sanejament en baixa del 
municipi, amb una durada inicial d’un any, i es va convocar la licitació, mitjançant 
procediment obert amb un pressupost base de licitació de màxim //92.176,45.-// €, 
10% d’IVA exclòs,  fixant com a data d’inici l’1 d’octubre de 2017.

En dates 20 de juliol i 7 de setembre de 2017 es va procedir a l’obertura dels sobres 
núm. 2 i 3 de les quatre pliques presentades i admeses, essent posteriorment 
valorades per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en l’acta emesa en 
data 12 de setembre de 2017, que s’incorpora a l’expedient, i on es proposa 
l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Trituverd, SL amb CIF B-63327910, 
en haver obtingut la puntuació de 97 punts, i proposar un import total màxim de 
//77.272,72.-// €, 10% d’IVA exclòs.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/1638, de 15 de setembre, es va requerir l’empresa 
Trituverd, SL amb CIF B-63327910, en haver resultat l’empresa licitadora amb 
l’oferta més avantatjosa de les presentades en el procediment de licitació de 
referència, en haver ofert un import total màxim de 77.272,72 €, 10% d’IVA exclòs, 
per a què en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de la recepció del mateix, 
diposités l’import corresponent a la fiança definitiva i al pagament de l’anunci de 
licitació.

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

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei per a la neteja de les infraestructures 
d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa pública de sanejament en baixa del 
municipi de Corbera de Llobregat, incloent-hi les tasques de reparació, ampliació i/o 
modificació de la xarxa que l’Ajuntament consideri convenients per a la prestació 
adequada del servei, a l’empresa Trituverd, SL amb CIF B-63327910, per import total 
màxim de //77.272,72.-// €, 10% d’IVA exclòs, pel període inicial d’un any i amb data 
d’inici d’efectes d’1 d’octubre de 2017, 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. Autoritzar la constitució de la garantia per import de //3.863,64.-// € 
mitjançant la retenció de l’import del contracte, segons sol·licitud presentada per 
l’empresa adjudicatària.

TERCER. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta 
d’empreses licitadores, així com els informes de valoració, i publicar-lo en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

QUART. Formalitzar el present contracte en document administratiu i amb signatura 
digital, dins dels 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, 
al qual s’annexarà el Plec de clàusules i el Plec de condicions com a parts integrants, i 
publicar-lo en el perfil del contractant i en el BOPB, de conformitat amb els articles 
154 i 156 del TRLCSP.

CINQUÈ. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total del contracte 
que inclou l’IVA de //85.000,00.-// €, que es farà efectiva amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 13.160.22799 del pressupost municipal vigent, subordinada al 
crèdit que es consigni al pressupost de l’exercici 2018, en les quanties següents:

- Exercici 2017 .......................... 21.250,00 €
- Exercici 2018 .......................... 63.750,00 €

SISÈ. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de //16.394,10.-// € aprovada 
en el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient en les quanties següents:

- Exercici 2017 ..........................   4.098,53 €
- Exercici 2018 .......................... 12.295,57 €

ALCALDIA

4. Adjudicació contracte alienació bé propietat municipal.

Per acord de la Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2017 es van aprovar 
l’expedient i el plec de condicions relatius a la contractació de l’alienació del bé 
patrimonial de propietat municipal consistent en un vehicle model Mitsubishi Fuso 
Canter, matrícula 0454GGD, i es va convocar la licitació, mitjançant subhasta, amb un 
pressupost de licitació mínim de //6.376,25.-// €, impostos i despeses exclosos.

En data 7 de setembre de 2017 es va reunir la Mesa de Contractació a l’objecte de 
procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 de les dues pliques presentades i admeses en 
aquesta licitació, essent valorades per la Mesa de Contractació en acta emesa de data 
12 de setembre de 2017, d’on se’n desprèn que l’oferta més avantatjosa és la 
presentada per la mercantil Servitransfer, SL amb CIF B-17668740, en haver 
obtingut una puntuació total de 100 punts, proposant un import total de //6.550,00.-
// €, impostos i despeses exclosos.
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Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/1650, de 15 de setembre, es va requerir la mercantil 
Servitransfer, SL amb CIF B-17668740, en haver resultat l’empresa licitadora amb 
l’oferta més avantatjosa per tal que de conformitat amb la clàusula 11 del Plec de 
condicions, presentés en el termini màxim de 10 dies hàbils comptats a partir del dia 
següent al de la notificació d’aquest acord, la documentació acreditativa de la 
personalitat de l’adjudicatari, així com d’abonar l’import de l’anunci de licitació.

Per tot l’exposat, a proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local acorda els 
següents:

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de l’alienació del bé patrimonial de propietat municipal 
consistent en un vehicle model Mitsubishi Fuso Canter, matrícula 0454GGD, a la 
mercantil Servitransfer, SL amb CIF B-17668740, per import total de //6.550,00.-// 
€, impostos i despeses exclosos.

SEGON. Requerir la mercantil Servitransfer, SL amb CIF B-17668740 per tal que de 
conformitat amb la clàusula 14 del Plec de condicions, aboni la quantitat de 
//6.550,00.-// €, impostos i despeses exclosos, corresponent a l’import d’adjudicació, 
en el termini improrrogable de 10 dies hàbils a comptar des del següent de la 
notificació de l’acord d’adjudicació. El pagament de l’import d’adjudicació s’ha de 
realitzar mitjançant ingrés al número de compte IBAN: ES27 2100 0552 10 
0200006856 CAIXABANC, SA.

TERCER. Formalitzar el corresponent contracte en document administratiu en el 
termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del següent de la notificació de l’acord 
d’adjudicació, sempre i quan s’hagi efectuat el pagament de l’import d’adjudicació.

Si aquesta formalització no es pogués realitzar per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament podrà rescabalar-se els danys i perjudicis ocasionats.

QUART. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de 
licitadors, així com l’informe de valoració, i publicar-lo en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

ENSENYAMENT

5. Aprovació de la modificació de Conveni de transport escolar 2016-17 amb 
el Consell Comarcal.

El 27 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local aprovà el Conveni de 
col·laboració per a la gestió del servei públic de transport escolar a Corbera de 
Llobregat, pel curs 2016-17, entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, que comportava el compromís d'abonar al 
Consell Comarcal un import de 25.934,50 €.

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de 10 de juliol 
de 2017, va acordar la modificació dels Convenis de transport del curs 2016-2017, en 



el sentit d'establir l'import regularitzat a final de curs, en el referent a l'aportació de 
l'Ajuntament, que passa a ser de 24.625,00 €. 

El tècnic d'Ensenyament ha emès informe relatiu a aquest assumpte amb data 26 de 
setembre de 2017.

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

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la modificació del Conveni de col·laboració per a la gestió del servei 
públic de transport escolar a Corbera de Llobregat, pel curs 2016-17, que afecta a les 
seves clàusules segona i sisena, el text del qual s'adjunta a l'expedient.

SEGON.- Anul·lar l'autorització i disposició d'un import de 1.309,50 € per causa de la 
minoració de l'aportació municipal amb càrrec a la partida 2017.31.326.46500 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, 
adjuntant tots els exemplars del conveni signats.

JOVENTUT

6. Aprovació conveni AJUC concessió subvenció 2017.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació Juvenil Corberenca ( AJUC) van 
signar el passat 2016  un Conveni regulador per la subvenció anual de concessió 
directa. Aquest conveni va permetre que l’AJUC tingués autonomia en l’organització i 
la gestió d’activitats.

Des de la Regidoria de Joventut es valora positivament el renovar aquest conveni per 
un període de 3 anys, ja que considera prioritari  construir una  cultura participativa i 
facilitar que les persones joves, en  diferents àmbits socials, es puguin vincular als 
processos de presa de decisions i a les entitats juvenils, i formar-ne part , per la qual 
cosa es contempla novament en el pressupost general per a l’exercici 2017 
l’atorgament d’aquest  ajut directe a l’entitat que contribueix i participa en el disseny 
de les polítiques destinades a les persones joves.

Aquesta entitat ha de tenir les tasques de desenvolupament tals com la universalitat 
en matèria de joventut sense cap mena de distinció , la innovació, la proximitat, 
l’interès juvenil, la coordinació, la cooperació i la planificació sobre la realitat municipal 
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i per objectius, han de construir una cultura participativa i facilitar que els joves es 
puguin vincular a aquests processos.

L’article 22.2.a de la Llei General de Subvencions ( 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.

Com  subvenció directa es contempla una a favor de l’Associació Juvenil Corberenca 
(AJUC), per l’any 2017 per import de 4.500,00 €, per a la realització de les activitats 
programades.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són 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.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar el conveni regulador per 3 anys amb efectes 1 de gener de 2017 i  
atorgar una subvenció per aquest 2017 per concessió directa a l’Associació Juvenil 
Corberenca (AJUC), per import de 4.500,00 €, destinada a finançar la programació 
d’aquesta entitat. 
Pels propers 2 anys, caldrà sol·licitar i presentar la documentació corresponent, 
quedant supeditada la seva vigència a la consignació efectiva dels corresponents  
pressupostos municipals.
 
SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’Associació Juvenil Corberenca , per a la realització de 
les activitats descrites.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’Associació Juvenil Corberenca, amb NIF: 
G66549643, per import de 4.500,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
35.337.48900 del vigent pressupost municipal.

QUART. Procedir al pagament d'una bestreta del 50 % de la subvenció concedida 
d'acord amb les condicions establertes a la clàusula tercera de l'esmentat conveni.

CINQUÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

MEDI AMBIENT



7. Aprovació conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Corbera de 
Llobregat i de Cervelló per a garantir l'execució i la conservació de les franges 
perimetrals de baixa combustibilitat per a la prevenció d'incendis forestals.

Corbera de Llobregat forma part de la comarca del Baix Llobregat i és un municipi 
declarat com a zona d’alt risc d’incendi forestal d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 
de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis.

L’Ajuntament de Corbera disposa dels corresponents projectes sobre la reducció de la 
densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa 
combustibilitat per a tots els nuclis i urbanitzacions del municipi.

Alguns d’aquests projectes incorporen algunes finques que pertanyen a altres termes 
municipals fet que obliga a la formalització dels corresponents convenis 
interadministratius en compliment del que determina l’article 4.5 de la Llei 5/2003, de 
22 d’abril i que en la seva majoria es troben subscrits. 

D’altra banda, per acord de la Junta de Govern Local de 4 de setembre de 2017 s’ha 
aprovat inicialment, entre d’altres, el projecte sobre la reducció de la densitat de 
l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat del 
Nucli Urbà que inclou trams que es troben en el municipi de Cervelló i, per tant, objecte 
d’un nou conveni. En concret, els trams de la franja perimetral amb numeració 38, 43-
46, 79, 81 i 83.

No obstant l’anterior i un cop consensuat amb l’Ajuntament de Cervelló es considera 
adient, , formalitzar un únic conveni que englobi les actuacions que en aquesta matèria 
s’hagin de realitzar en qualsevol dels àmbits que afectin a ambdós municipis (entenent 
com a tals tant les referides a l’obertura de franges com les de manteniment de les 
existents), la formalització del qual suposarà deixar sense efecte els convenis signats 
amb anterioritat per a traçats concrets.  
  
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 la minuta del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de 
Corbera de Llobregat i de Cervelló per a garantir l’execució i la conservació de les 
franges perimetrals de baixa combustibilitat per a la prevenció d’incendis forestals, de 
conformitat amb el text que resta incorporat a l’expedient i amb una vigència inicial 
de quatre anys, prorrogable de forma expressa per un període màxim de fins a 4 anys 
més.

SEGON. Facultar l’Alcaldia per a la signatura del Conveni així com de tota aquella 
documentació que esdevingui necessària per a l’execució del precedent acord. 
 
TERCER. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Cervelló.
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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 09:30 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

                                                                  Vist i Plau
La secretària, Maria Abarca Martínez              L'alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals
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