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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 13 DE JULIOL DE 2015
A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, 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

-

Jordi Anducas i Planas, regidor

-

Carme Benito Gómez, regidora

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 D’ESPORTS
Contractació
2.Actualització del cànon 2014-2015 del contracte de servei per a l'explotació i
gestió dels bars de les instal·lacions esportives municipals.
En data 13 de novembre de 2009 es va formalitzar amb l’empresa Charrúa, SCP amb CIF
J-63893416, el contracte de servei per a la gestió dels bars de les instal·lacions
esportives municipals, amb efectes 15 de novembre de 2009 i per un període de quatre
anys i essent prorrogable per dos anys més, fixant un cànon anual de 8.400 €. Aquest
contracte es va prorrogar i modificar per acord de la Junta de Govern Local en data 8 de
novembre de 2013 per dos anys més, i per acord de la Junta de Govern Local de data 30
de maig de 2014 es va aprovar l’última actualització del cànon anual en 9.153,48 € per a
la temporada 2013-2014.
En la clàusula 16.b) del PCAP, s’estableix que el cànon del servei s’actualitzarà
anualment en base a l’índex de preus al consum. A tal efecte, el tècnic municipal ha
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emès informe en data 11 de juny de 2015, que queda incorporat a l’expedient, i del que
se’n desprèn que el cànon actualitzat per a la temporada 2014/2015 queda establert en
9.145,08 €.
L’empresa adjudicatària Charrúa, SCP ha ingressat la quantitat de //6.000,00.-// € en
concepte de primera fracció de la totalitat del cànon a abonar per a la temporada
2014/2015, restant pendent l’import de //3.145,08.-// € que s’hauran d’abonar dins la
primera quinzena del mes de novembre d’enguany.
La secretaria general de l’Ajuntament ha emès informe en data 6 de juliol de 2015 que
s’incorpora a l’expedient.
Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de l’Àrea d’Esports, la Junta de Govern Local
acorda el següent:
PRIMER. Actualitzar l’import anual del cànon per a l’exercici 2014/2015, resultant-ne
l’import total en //9.145,08.-// €, en els termes de l’informe tècnic que s’incorpora a
l’expedient.
SEGON. Comunicar a l’empresa adjudicatària Charrúa, SCP amb CIF J-63893416 que
l’import pendent d’abonar del cànon corresponent a l’exercici 2014/2015 és de
//3.145,08.-// €, que hauran de fer efectiu mitjançant un ingrés bancari en el número
de compte amb IBAN ES27 2100 0552 10 0200006856, i presentant en el registre de
l’Ajuntament el comprovant de l’ingrés realitzat, dins la primera quinzena del mes de
novembre de 2015. L’incompliment d’aquest requeriment comportarà la reclamació del
pagament en via executiva a través de l’Organisme de Gestió Tributària.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i
efectes.
3.Devolució de fiança del contracte d'obres per a la millora de la zona esportiva
municipal.
En data 23 de juliol de 2013 es va formalitzar el contracte d’obres de millora de la zona
esportiva municipal consistents en la construcció de les noves grades i accessos al camp
de futbol municipal, adjudicat en data 19 de juliol de 2013, amb l’empresa Eurocatalana
Obres i Serveis, SL amb CIF B-62554035. L’empresa adjudicatària va dipositar la fiança
definitiva corresponent al contracte per import de 17.479,34 €.
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 16 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars en un (1) any a comptar des de la data en què sigui formalitzada la recepció
de les obres. En conseqüència, el termini de garantia ha finalitzat en data 31 de març de
2015, atès que en data 31 de març de 2014 es va signar l’acta de recepció de les obres
esmentades, establint aquesta data com a inici del termini de garantia.
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En data 19 de març de 2015, el tècnic municipal ha emès informe favorable respecte de
la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver transcorregut el
termini de garantia i en no observar-se deficiències en les obres executades.
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 informe en dates 3 i 6 de
juliol respectivament, que queden incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat a proposta de la regidoria de l’Àrea d’Esports, la Junta de Govern Local
acorda el següent:
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de millora
de la zona esportiva municipal consistents en la construcció de les noves grades i
accessos al camp de futbol municipal, a l’empresa Eurocatalana Obres i Serveis, SL amb
CIF B-62554035, per import de //17.479,34.-// €, amb número d’operació
320130001650.
ALCALDIA
ÀREA D’URBANISME
CONTRACTACIÓ
4.Devolució de fiança del contracte d'obres de reforma de la planta superior de
l'edifici municipal del C. La Pau, 4.
En data 10 de març de 2011 es va formalitzar el contracte d’obres per a la reforma de la
planta superior de l’edifici municipal del carrer La Pau, 4, adjudicat en data 22 de febrer
de 2011, amb l’empresa Construcciones Alfonso Ruiz, SAU amb CIF A-08585127.
L’empresa adjudicatària va dipositar la fiança definitiva corresponent al contracte per
import de 7.149,50 €.
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 12 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars en un (1) any a comptar des de la data en què sigui formalitzada la recepció
de les obres, però l’empresa adjudicatària va oferir com a millora en la seva plica,
l’ampliació del termini de garantia esmentat en trenta-sis (36) mesos enters. En
conseqüència, el termini de garantia ha finalitzat en data 10 de juny de 2015, atès que
en data 10 de juny de 2011 es va signar l’acta d’ocupació de les obres esmentades,
establint aquesta data com a inici del termini de garantia, tot i haver-se signat l’acta de
recepció de les obres en data 13 de desembre de 2011.

En data 2 de juny de 2015, el tècnic municipal ha emès informe favorable respecte de la
devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver transcorregut el termini
de garantia i en no observar-se deficiències en les obres executades.
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 informe en dates 3 i 6 de
juliol respectivament, que queden incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat a proposta de l’Alcaldia i de l’Àrea d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda el següent:
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte d’obres per
a la per a la reforma de la planta superior de l’edifici municipal del carrer La Pau, 4, a
l’empresa Construcciones Alfonso Ruiz, SAU amb CIF A-08585127, per import de
//7.149,50.-// €, amb número d’operació 320110000110.
ÀREA DE RÈGIM INTERIOR
CONTRACTACIÓ
5.Devolució de fiança del contracte de subministrament d'equips multifunció
2010-2014.
En data 20 de setembre de 2010 es va formalitzar el contracte de subministrament
d’equips d’impressió multifunció per a les dependències municipals, en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra en 48 mensualitats, adjudicat en data 7 de
setembre de 2010, amb l’empresa Canon España, SA amb CIF A-28122125, i amb data
d’inici d’efectes l’1 d’octubre de 2010, finalitzant per tant en data 30 de setembre de
2014. L’empresa adjudicatària va dipositar la fiança definitiva corresponent al contracte
per import de 4.858,37 €.
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 9 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars en tres (3) mesos a comptar des de la data de finalització del contracte. En
conseqüència, el termini de garantia ha finalitzat en data 31 de desembre de 2014.
En data 2 de juliol de 2015, el tècnic municipal ha emès informe favorable respecte de la
devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver transcorregut el termini
de garantia i en no observar-se deficiències durant l’execució del contracte.

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

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 informe en dates 3 i 6 de
juliol respectivament, que queden incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, a proposta de la tinència d’alcaldia de l’Àrea de Règim Interior, la Junta
de Govern Local acorda el següent:
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de
subministrament d’equips d’impressió multifunció per a les dependències municipals, en
la modalitat d’arrendament sense opció de compra en 48 mensualitats, a l’empresa
Canon España, SA amb CIF A-28122125, per import de //4.858,37.-// €, amb número
d’operació 320100001665.
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
6.Sol·licitud ampliació aportació econòmica i ajornament termini justificació
despeses relatiu a l'actuació del projecte d'instal·lació d'una caldera i una xarxa
de calor de biomassa.
Per Resolució del diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona,
en data 24 de desembre de 2014 es va dictar el Decret 12792/14 pel qual s’aprova la
proposta de la Gerència de Serveis de Medi Ambient atorgant l’ajut econòmic de
55.000,00€, en el marc de les meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” per a realitzar l’actuació Projecte executiu de la instal·lació d’una caldera i
una xarxa de calor de biomassa que alimenten els diferents edificis del complex d’oficines
municipals de Corbera de Llobregat, amb codi XGL 14/X/113796. El termini per presentar
la justificació de la despesa s’estableix, com a màxim fins el 30 d’octubre de 2015.
El Projecte té un pressupost total de 184.708,92 € que, d’entrada, l’Ajuntament preveia
finançar amb aportacions pròpies, però que no és factible per les dificultats econòmiques
que estan patint les administracions públiques i en concret el nostre municipi per la
necessitat d’utilitzar els recursos econòmics de què disposa i fer front a altres despeses
d’obligat i d’inexcusable compliment resultat de sentències judicials.
Això fa que l’Ajuntament no estigui en condicions d’assumir el finançament del projecte i
es proposi a la Diputació de Barcelona la possibilitat de trobar una solució que permeti
executar-lo, ajornant, alhora, el termini de justificació de les despeses donat que els
mesos d’hivern no és possible realitzar l’obra. En altre cas, l’Ajuntament es veurà en
l’obligació de renunciar a la subvenció.
A proposta de l’Àrea de Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda el següent:
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’ampliació de l’aportació econòmica de
l’actuació Projecte executiu de la instal·lació d’una caldera i una xarxa de calor de
biomassa que alimenten els diferents edificis del complex d’oficines municipal, fins a la
quantia total del pressupost del projecte que ascendeix a 184.708,92 €

SEGON. Sol·licitar, així mateix, l’ajornament del termini de justificació de la despesa fins
a la data adequada que cobreixi els tràmits previs i d’execució del projecte i com a mínim
fins el juliol de 2016.
TERCER. Notificar els acords a la Diputació de Barcelona.
7.Aprovació inicial projecte instal·lació d'una caldera i una xarxa de calor de
biomassa que alimenten els diferents edificis del complex d'oficines municipals.
Per encàrrec de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona l’empresa ENGITEC Projectes d’Enginyeria SL
ha redactat el Projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa per a diversos
equipaments al municipi de Corbera de Llobregat.
El projecte té un pressupost PEC de 184.708,92 € (IVA inclòs) i contempla la instal·lació
d’una caldera de biomassa per al subministrament de calor als edificis de titularitat
municipal.
Per una banda es dissenya una xarxa de calor que serà alimentada mitjançant una
caldera en la que s’utilitzarà com a combustible estella forestal d’origen de podes i
neteges de franges forestals i per l’altra banda una xarxa de calefacció interna bitubular
amb instal·lació de radiadors per a calefactar a dos edificis.
L’article 37.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que la
tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent:
a) Acord d’aprovació inicial
b) Informació pública i notificació individual, si s’escau
c) Aprovació definitiva
D’altra banda, l’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern Local per
delegació de l’Alcaldia efectuada per Decret 1092/2015, de 15 de juny.
A proposta de l’Àrea de Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda el següent:
PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte executiu de la instal·lació d’una caldera i una
xarxa de calor de biomassa que alimenten els diferents edificis del complex d’oficines
municipals de Corbera de Llobregat, amb un pressupost d’execució per contracte de
184.708,92 € (IVA inclòs)
SEGON. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública pel termini de trenta dies,
mitjançant anunci inserit en el BOPB, en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina
web de l’Ajuntament, per tal que el puguin examinar i formular al·legacions contra el
mateix.
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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 11:17 hores,
i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
La secretària

Vist i Plau
L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez

Montserrat Febrero i Piera

