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La Junta de govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de març de 2020, va
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de es
dades de caràcter personal, és el següent:
“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 2 DE MARÇ DE 2020.
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 acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:
-

Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res
següents:
-

Mercè Rocas i Rubio, regidora
Arturo Martínez i Laporta, regidor
Xavier Miquel i Pons, regidor
Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
Meritxell García de Llanza, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats
per unanimitat:
1. Aprovació acta sessió anterior.

MEDI AMBIENT
2. Aprovació annex econòmic al conveni marc de col·laboració amb el Consell
Comarcal del Baix Llobregat: Muntanyes del Baix (2020)
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
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat,
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S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
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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.
Transcorreguts més de deu anys des de la signatura de l’esmentat conveni, el 23
d’octubre de 2017, el ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de caràcter
ordinari, va arribar a l’acord d’aprovar la subscripció d’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.
El 25 de setembre de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat, va 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.

El 24 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
va aprovar l’addenda econòmica al conveni marc de col·laboració per a la protecció,
millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix,
entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per finançar les actuacions
previstes per a l’any 2019, amb una aportació econòmica de 1.000€
El 16 de desembre de 2019, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, en sessió de caràcter ordinari, va adoptar l’acord d’aprovar la subscripció
d’un annex econòmic per a l’exercici 2020 al conveni marc de col·laboració subscrit
amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per a la protecció, millora i
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El 4 de febrer de 2019, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en
sessió de caràcter ordinari, va adoptar l’acord d’aprovar la subscripció d’una addenda
econòmica al conveni marc de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat, per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori
agroforestal de les Muntanyes del Baix, per finançar les actuacions previstes per a
l’any 2019, de conformitat amb la minuta d’addenda que estableix una aportació
econòmica de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de 1.000€.
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desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix, per
finançar les actuacions previstes per a l’any 2020, de conformitat amb la minuta
d’annex que estableix una aportació econòmica de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat de 1.000€.
Aquesta aportació econòmica es troba contemplada en la partida pressupostària
12.136.48902, del pressupost municipal vigent, i està dotada de crèdit suficient.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’annex econòmic al 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 finançar les actuacions previstes per a l’any 2020 amb una aportació econòmica
de 1.000€.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.000€ a favor del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, amb CIF P5800011H, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 12.136.48902 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar-ho als interessats.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

Amb l'objectiu general de reduir el malbaratament alimentari al menjador de les
escoles Puig d'Agulles i El Corb, i donar sortida als excedents de menús generats a la
cuina d’ambdues escoles, el 2 de febrer de 2016 es va signar l'Acord de col·laboració
entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, l'APA El Mirador, l'empresa 7 i Tria i
l'entitat Corbera Voluntària, en el marc del projecte d'aprofitament dels excedents
alimentaris del servei de cuina de l'Escola Puig d'Agulles. Posteriorment es va adherir
a aquest acord l’escola El Corb el 5 de març de 2018.
Les parts han manifestat interès en seguir col·laborant en el projecte d’aprofitament
dels excedents alimentaris de llurs serveis de cuina, donat el bon funcionament del
projecte, fet que porta aquesta regidoria a proposar la signatura d’un nou conveni de
col·laboració per a l’any 2020.
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3. Aprovar el conveni en el marc del projecte d'aprofitament dels excedents
alimentaris del servei de cuina de l'Escola Puig d'Agulles.
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La durada d’aquest conveni està fixada en un any, amb efectes a partir del primer de
gener de 2020, i que finalitza el 31 de desembre de 2020, prorrogable si les parts així
ho manifesten fins a un màxim de 4 anys (finalització el 31 de desembre de 2024).
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat, l’AFA El Mirador, l’AFA El Corb, l’empresa 7 i Tria i l’entitat Corbera
Voluntària, amb vigència des del primer de gener de 2020 i finalització el 31 de
desembre de 2020, prorrogable si les parts així ho manifesten fins a un màxim de 4
anys (finalització el 31 de desembre de 2024).
SEGON. Autoritzar la despesa d’envasos isotèrmics per 371,53€ iva i transport inclòs,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30.231.22694 del pressupost municipal vigent
del pressupost municipal de l’any 2020.
TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de l’Acord amb la resta d’agents
implicats.
QUART. Notificar l’acord adoptat a l’AFA Mirador, l’AFA el Corb, l’empresa 7 i Tria i
l’entitat Corbera Voluntària.

ENSENYAMENT
4. Devolució fiança del contracte de serveis per a la gestió i execució del Casal
d'Estiu municipal 2019

El 23 de juliol de 2019 per acord de Junta de Govern Local es va modificar el contracte
de referència amb Prat Actiu SLU amb CIF B67067389. L’adjudicatari va dipositar la
fiança de la part corresponent per import de 456,76€.
De conformitat amb el previst a l’article 111 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 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.
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En data 3 de juny de 2019 es va formalitzar el contracte de referència, amb l’empresa
Prat Actiu SLU amb CIF B67067389. L’adjudicatari va dipositar la fiança definitiva
corresponent a aquest contracte, per import de 3.249,20€.
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El termini de garantia ve fixat en la clàusula VII.8 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Tècniques en 6 mesos a comptar des de la data de finalització del
contracte.
En data 14 de febrer de 2020 el responsable del contracte, ha emès informe favorable
respecte de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, en haver
finalitzat el contracte el 26 de juliol de 2019, per haver transcorregut el termini de
garantia i en no haver estat detectada cap situació imputable a l’execució del servei i
al contractista.
La devolució de les garanties dipositades eximeix al contractista de qualsevol
responsabilitat derivada de l’execució del contracte, tal i com s’estableix en l’article la
Llei 9/2017.
La tresorera acctal. i la secretaria acctal. de l’Ajuntament han emès informes
favorables, que queden incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’ Ensenyament proposa a la Junta de Govern
Local, com a òrgan de contractació, l’adopció del següent
ACORD
ÚNIC. Retornar les fiances dipositades per l’empresa adjudicatària del contracte de
servei i execució del Casal d’Estiu municipal, amb data d’execució la temporada d’estiu
de l’any 2019 i data de finalització del contracte el 26 de juliol de 2019, a l’empresa
Prat Actiu SLU amb CIF B67067389, pels imports de 3.249,20€ i 456,76€ amb
números d’operació 32019000601 i 32019001255 respectivament.

SERVEIS PÚBLICS

En data 20 de juliol de 2016 es va formalitzar el contracte de referència, amb l’empresa
Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL amb CIF B08173411. L’adjudicatari va dipositar la fiança definitiva corresponent a aquest
contracte, per import de 1.182,36€.
Posteriorment, el 2 de juliol de 2018 per acord de Junta de Govern Local el contracte
de referència va ser prorrogat per un (1) anys més, des de l’1 d’agost de 2018 fins el
31 de juliol de 2019.
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.
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5. Devolució de fiança del contracte de servei de neteja amb cubes i inspecció
amb càmeres de la xarxa de clavegueram municipal.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

168e08acd9714d4b8f8483dcd8b5f105001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

El termini de garantia ve fixat en la clàusula 5.2 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Tècniques en 6 mesos a comptar des de la data de finalització del
contracte.
En data 10 de febrer de 2020 el responsable del contracte, 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 haver finalitzat el contracte el 31 de juliol de
2019 i en no haver estat detectada cap situació imputable a l’execució del servei i al
contractista.
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 acctal. de l’Ajuntament ha emès informe en data 12 de febrer de 2020,
en el sentit que la fiança consta encara dipositada a data de l’informe (núm. operació
AVC 320160001335).
La secretàra acctal. ha emès el preceptiu informe que consta a l’expedient.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la Junta de Govern
Local com a òrgan de contractació l’adopció del següent
ACORD
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de servei
per a la neteja amb cubes i inspecció amb càmeres de la xarxa de clavegueram
municipal de Corbera de Llobregat (2016-2019), a l’empresa Corporación CLD,
Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL amb CIF B-08173411, per l’import
de 1.182,36€ amb número d’operació AVC 320160001335.
Precs i preguntes.

22/03/2020 La secretària acctal.

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 12:36
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
La secretària acctal., Marta Puig Puig
Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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