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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 20 DE JULIOL DE 2015

A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 10:05 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

Absent i excusat: 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 i J.A. Andrés Palacios. 

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 SERVEIS PÚBLICS

Contractació

2. Actualització preus any 2015 contracte gestió integral servei d'enllumenat 
públic i consum energètic amb inversió a les instal·lacions municipals.

En data 11 de gener de 2013 es va formalitzar amb l’empresa ELECNOR SA amb CIF A-
48027056, el contracte per a la gestió integral del servei de l’enllumenat públic i de 
serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions municipals, per import total 
de //4.153.099,63.-// € (21% d’iva exclòs) pels 160 mesos de durada inicial del 
contracte, amb data d’inici d’efectes l’11 de gener de 2013 i acabament el 10 de maig de 
2026.

Per acord del Ple municipal, de 9 de juliol de 2013, es va modificar el contracte 
comportant un augment del preu d’adjudicació de //6.589,14.-// €, 21% d’IVA exclòs, 
quedant fixat l’import total anual en //328.063,98.-// €, 21% d’IVA exclòs. En aquest 
acord també es va establir una modificació en la inversió inicial en afegir la prestació P5, 
amb previsió de finalització de la inversió inicial a l’octubre del 2013.
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Per acord del Ple municipal, de 29 de juliol de 2014, es va modificar el contracte, per 
actualització dels imports de les prestacions P1, P2, P3 i P5 per a l’anualitat 2014, una 
vegada finalitzada la inversió inicial amb efectes 1 de juliol de 2014.

Per acord del Ple municipal, d’11 de novembre de 2014, es va modificar el contracte, per 
canvi en la facturació del subministrament establert en el plec de clàusules 
administratives particulars inicial, i es va aprovar el text refós d’aquest plec que 
incorpora les modificacions del text aprovades.

En la clàusula 1.16 del text refós del plec de clàusules econòmico-administratives 
particulars estableix que anualment s’han d’actualitzar els preus de totes les prestacions 
a data de finalització de la P4.

En data 30 de juny de 2015 el tècnic municipal ha emès informe al respecte, que 
s’incorpora a l’expedient, i que es transcriu en el seu apartat de conclusions:

“(..)
Conclusions

Atès tot allò comentat i un cop aplicats els criteris de revisió establerts al text refós del 
plec de clàusules i a la modificació del contracte aprovada pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió ordinària de 9 de juliol de 2013, es proposen els següents imports anuals per a 
cada prestació del contracte amb efectes 1 de juliol de 2015:

P1g:   8.587,87 € (IVA exclòs)
P1i: 57.628,33 € (IVA exclòs)
P2: 91.987,18 € (IVA exclòs)
P3: 22.763,34 € (IVA exclòs)
P5: 23.807,00 € (IVA exclòs)

Als preus de la P6 se’ls aplica a tots el coeficient Kt=0,988”

A proposta de la regidoria de Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar l’actualització del preu de les prestacions P1g, P1i, P2, P3 i P5 en base 
a les especificacions i càlculs establerts en l’informe tècnic de data 30 de juny de 2015, 
fixant el nou import anual del contracte en  204.773,72, IVA exclòs, que amb aplicació 
del 21% d’IVA queda establert en 247.776,20 €, amb els següents imports anuals per a 
cada prestació amb efectes 1 de juliol de 2015:

P1g:   8.587,87 € (IVA exclòs)
P1i: 57.628,33 € (IVA exclòs)
P2: 91.987,18 € (IVA exclòs)
P3: 22.763,34 € (IVA exclòs)
P5: 23.807,00 € (IVA exclòs)

SEGON. Anul·lar les autoritzacions i disposicions de despesa d’aquest contracte, segons 
el següent detall:
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Anualitat Partida Import

2015 13.165.22799 1.194,34 €
2016 a 2025 13.165.22799 2.388,69 €
2026                      13.165.22799                           805,88 €

TERCER. Aprovar el coeficient de revisió Kt amb valor de 0,988 que s'haurà d'aplicar a 
tots els preus vigents dels treballs complementaris (P6) a partir de de l'1 de juliol de 
2015.

ÀREA D’ESPORTS

Contractació

3.Devolució fiança contracte servei gestió AEM 2010-2014.   

En data 23 de juliol de 2010 es va formalitzar el contracte de servei d’escola esportiva 
municipal a Corbera de Llobregat amb l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL amb CIF B-
62538228, adjudicat en data 20 de juliol de 2010, amb una durada de 2 anys, amb data 
d’inici d’efectes l’1 de setembre de 2010, essent posteriorment prorrogat per 2 anys més, 
finalitzant per tant en data 30 de juny de 2014. L’empresa adjudicatària va dipositar la 
fiança definitiva corresponent al contracte per import de 7.175,75 €.

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 8 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars en un (1) any a comptar des de la data de finalització del contracte. En 
conseqüència, el termini de garantia ha finalitzat en data 30 de juny de 2015.

En data 6 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 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 data 9 de juliol 
de 2015, que queden incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat a proposta de la regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda el 
següent: 

ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de servei 
d’escola esportiva municipal a Corbera de Llobregat, a l’empresa Llop Gestió Esportiva, 



SL amb CIF B-62538228, per import de //7.175,75.-// €, amb número d’operació 
320120003436.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4. Aprovació participació programa Treball i Formació per a persones aturades 
que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació, i sol·licitud de 
subvenció a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Vista l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa de Treball i Formació 
adreçat a persones en situació d’atur, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

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

PRIMER. Aprovar la participació en el programa de Treball i Formació adreçat a persones 
en situació d’atur, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, que 
regula l'Ordre EMO/204/2015, per a la convocatòria 2015.

SEGON. Sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Llobregat que presenti la sol·licitud, 
gestioni i executi el programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, 
que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació i que contempla la 
contractació de 3 persones.

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

ÀREA DE CULTURA

5.Aprovació atorgament subvenció i minuta conveni regulador amb la Penya del 
Corb 2015.    

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment i la promoció 
d’activitats culturals adreçades als seus habitants, per la qual cosa contempla en el 
pressupost general per a l’exercici 2015 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a 
entitats culturals del municipi, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions (LGS).

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.

Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor de l’entitat la Penya del 
Corb, per import de 13.000,00 € (tretze mil euros) per al foment de  les tradicions, amb 
les actuacions en espectacles amb foc i participació en actes populars de la actuació.
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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.

La secretària general ha emès informe favorable el 13 de juliol de 2015.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda 
el següent:  

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l'entitat Penya 
del Corb, destinada a finançar les activitats i les despeses generals de l’entitat generades 
durant l’any 2015. 

SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a l’expedient.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat la Penya del Corb amb NIF: G-
61050506, per import de 13.000 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària  
33.334.48904 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 aquest acord als interessats als efectes escaients.

ÀREA DE MOBILITAT

6.Acceptació cessió bicicleta elèctrica.   

En data 27 d’abril de 2015 es va rebre la notificació de la resolució de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, d’acceptació de les sol·licituds presentades pels 
Ajuntaments metropolitans a la convocatòria 2015 per a la cessió de bicicletes 
elèctriques, d’acord amb allò establert a les Bases de la convocatòria, en el marc del 
Programa de mobilitat sostenible 2014-2015. 

En data 9 de juliol de 2015, Reg. d’entrada 2015/5245, s’ha rebut Acta de Cessió d’una 
bicicleta elèctrica  per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a favor de l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat, per a la seva signatura.

La signatura de l’esmentada Acta, te per objecte l’acceptació de la bicicleta elèctrica 
cedida per l’AMB.

A proposta de la tinència d’alcaldia de Mobilitat, la Junta de Govern Local acorda el 
següent: 

PRIMER. Acceptar 1 Bicicleta Elèctrica cedida per l’AMB, relacionada seguidament:  

MODEL I COLOR: ESTILO DISCO NEGRO 



NÚMERO DEL QUADRE: LT1407617
MARCA I NÚMERO DEL MOTOR: SY736260F5732NF
NÚMERO DE SÈRIE DE LA BATERIA: EG25A0104

SEGON. Realitzar el tràmit d’acceptació mitjançant la signatura de l’Acta de cessió 
redactada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

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 11:15 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


