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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER LA 
JUNTA DE GOVERN EL DIA 18 de juliol de 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, 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 
accidental, Roser Bosch Aregall 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
- 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.

Absents i excusats/des:  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 de data 11 de juliol de 
2016. 

SECRETARIA

2. Adjudicació contracte servei neteja i inspecció xarxa clavegueram

Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2016 es van aprovar l’expedient i 
els plec de clàusules administratives particulars i plec de condicions tècniques relatius al 
contracte de servei de neteja amb cubes i d’inspecció amb càmeres de les infraestructures 
d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic municipal de 
Corbera de Llobregat, i es va convocar la licitació, mitjançant procediment obert i per a la 
tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de //31.500,00.-// €, 10% d’IVA 
exclòs, per un període inicial de dos anys, establint com a data d’inici d’efectes l’1 d’agost 
de 2016.

En data 21 de juny de 2016 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de les tres (3) 
pliques presentades i admeses a la licitació, essent posteriorment valorades per la Mesa 
de Contractació amb el resultat que consta en l’acta emesa en data d’avui 28 de juny de 
2016, que s’incorpora a l’expedient, i on es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa 
licitadora Corporación CLD, Servicios urbanos de tratamientos de residuos, SL amb CIF B-
08173411, en haver obtingut la puntuació màxima de 100 punts, en proposar un import 
total de 23.647,18 €, 10% d’IVA exclòs.



Per Decret d’Alcaldia núm. 1282/2016, de 28 de juny, es va requerir l’empresa Corporación 
CLD, Servicios urbanos de tratamientos de residuos, SL amb CIF B-08173411, 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 per a la durada 
del contracte de //23.647,18.-// €, 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, fes efectiu el pagament de l’anunci de licitació i presentés la documentació 
administrativa indicada en la clàusula 4.4. del plec de clàusules administratives particulars, 
així com l’acreditació de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i 
amb la seguretat social.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits en el 
Decret d’Alcaldia núm. 1282/2016, de 28 de juny, i per tot l’exposat, a proposta de la 
Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics la Junta de Govern Local ha adoptat els següents 
acords:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de neteja amb cubes i d’inspecció amb càmeres 
de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament 
públic municipal de Corbera de Llobregat, a l’empresa Corporación CLD, Servicios urbanos 
de tratamientos de residuos, SL amb CIF B-08173411, per import total pels dos (2) anys 
de durada inicial del contracte de //23.647,18.-// €, 10% d’IVA exclòs, 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, i amb data d’inici d’efectes 1 d’agost de 2016.

SEGON. 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.

TERCER. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 dies 
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, segons s’estableix en l’article 
156 del TRLCSP, i publicar-lo en el perfil del contractant de conformitat amb l’article 154 
del TRLCSP.

QUART. Disposar la despesa de caràcter plurianual per import total màxim del contracte 
de //26.011,90.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 13.160.21001, subordinada al crèdit que es consigni als pressupostos 
dels anys 2017 i 2018, amb el següent desglòs:

Exercici 2016 ....................   5.419,15 €
Exercici 2017 .................... 13.005,95 €
Exercici 2018 ....................   7.586,80 €

CULTURA

3. Atorgament subvencions activitats culturals 2015
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El Ple en sessió del 28 de desembre de 2015 va aprovar les bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions destinades a aquelles entitats que duguin a terme actuacions 
d’interès públic i social dins del terme municipal de Corbera de Llobregat, que 
complementin la competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els 
interessos generals del municipi, dins l’àmbit de la cultura, i que s’hagin desenvolupat 
durant l’any 2015. Aquestes bases van ser publicades en el Butlletí Oficial de la província 
de 20 de gener de 2016 i una correcció d’errors en el BOPB del 8 de febrer de 2016.

La Junta de Govern Local en la sessió del 22 de febrer de 2016, va aprovar la convocatòria 
per a l’atorgament de les subvencions, en concurrència competitiva adreçades al foment 
de projectes, activitats, i serveis d’utilitat pública i interès social, de caràcter cultural, que 
s’hagin desenvolupat durant l’exercici 2015.

D’acord amb la clàusula 9a. de les bases específiques, el termini de presentació de 
sol·licituds era de vint dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació a la web 
de la convocatòria. Aquest termini va quedar fixat des de l’1 al 23 de març de 2016 
(ambdós inclosos).

Les sol·licituds presentades per les entitats són les següents:

a) Dins del termini establert per a la presentació de sol·licituds:

R.E. 2016/1997, de 14 de març de 2016, entitat sol·licitant: Associació de col·leccionistes 
de Corbera.

R.E. 2016/2179, de 21 de març de 2016, entitat sol·licitant: Associació del Patrimoni 
Històric i Amics del Monument Creu Nova.

R.E. 2016/2205, de 22 de març de 2016, entitat sol·licitant: Societat Coral Diadema 
Corberenca.

R.E. 2016/2233, de 23 de març de 2016, entitat sol·licitant: Amics de Corbera.

R.E. 2016/2247, de 23 de març de 2016, entitat sol·licitant: Societat Cultural Sant Telm.

R.E. 2016/2249, de 23 de març de 2016, entitat sol·licitant: Centre d'esplai Corbera.

b) Fora del termini establert per a la presentació de les sol·licituds:

R.E. 2016/2577, de 7 d’abril de 2016, entitat sol·licitant: Associació de veïns de Can Palet.

En data 6 de juliol de 2016 la Comissió d’Avaluació es reuneix per a procedir a la valoració 
de les sol·licituds presentades dins del termini fixat per a la seva presentació.

A proposta de la Regidoria de Cultura la Junta de Govern Local, ha adoptat els següents 
acords:



PRIMER.- Inadmetre a tràmit, per extemporània, la sol·licitud de subvenció presentada 
per l’entitat Associació de veïns de Can Palet, el 7 d’abril de 2016 (R.E. 2016/2577), atès 
que el termini per a la seva presentació havia finalitzat el dia 23 de març de 2016.

SEGON.- Resoldre la referida convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts econòmics 
per activitats culturals durant l’any 2015 a les entitats relacionades a continuació:

SUBVENCIONS EXERCICI 2016
VALORACIÓ EXPEDIENTS ACTIVITATS DUTES A TERME DURANT L’ANY 2015

 
PUNT 
2015 Ppt PUNT % SOL·LIC.  TOTAL

ASSOCIACIÓ 
COL·LECCIONISTES 4,5 4,5 11,54% 3.479,00 2.942,31 2.942,31
SOCIETAT CORAL 
DIADEMA 8,5 8,5 21,79% 9.295,00 5.557,69 5.557,69
SOCIETAT SANT TELM 7 7 17,95% 6.810,07 4.576,92 4.576,92
ASSO PATRIMONI/AMICS 
CREU NOVA 6 6 15,38% 4.500,00 3.923,08 3.923,08
AMICS DE CORBERA 8,5 8,5 21,79% 23.368,00 5.557,69 5.557,69
CENTRE D'ESPLAI 
CORBERA 4,5 4,5 11,54% 3.000,00 2.942,31 2.942,31
  25.500,00 39 100,00% 50.452,07 25.500,00 25.500,00

TERCER.- Per a l’efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions amb 
les que s’han concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari.

QUART.- La forma de justificació s’haurà d’efectuar en els termes establerts per la l’article 
13, de les Bases específiques d’aquesta convocatòria, abans del 30 de setembre de 2016. 

Per a la correcta justificació de la subvenció, caldrà acreditar els requisits que a continuació 
es detallen, amb la presentació en el registre general de l’Ajuntament, dels documents 
corresponents, segons model normalitzat, que es poden obtenir a través de la pàgina web 
de l’ajuntament (www.corberadellobregat.cat) o en l'esmentat registre general:

1. Justificació de la realització de l’obra o activitat subvencionada i el seu cost.
2. Memòria de l’activitat.
3. Originals de les factures, minutes i demés justificants de les despeses efectuades 

per l'entitat beneficiària com a mínim fins a l'import de la subvenció rebuda. 
Aquests hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa 
vigent aplicable i els justificants de pagament que podran consistir en rebuts/o 
transferències bancàries, etc. Quan les activitats hagin estat finançades, a més de 
la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d’acreditar-se 
en la justificació l'import, procedència i aplicació d'aquests fons a les activitats 
subvencionades.

4. El servei gestor haurà d’estampillar en els documents aportats per l'entitat 
beneficiària, el segell creat a l’efecte, de manera que quedi constància de l’import 
subvencionat, i emetrà un informe de conformitat de la justificació presentada previ 
al pagament. Les factures originals i els comprovants de pagament seran retornats 
un cop revisats.

5. Exemplars de totes les edicions, les publicacions i la propaganda o la publicitat de 
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l'activitat subvencionada, i també del seu resultat, si aquest consisteix en treballs 
gràfics, de redacció o audiovisuals, de conformitat amb l'obligació establerta a la 
clàusula 18.

Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts, però és esmenable, el 
servei corresponent ho notificarà a l'interessat/ada i li concedirà un termini de 10 dies 
hàbils perquè ho esmeni. Actuarà en els mateixos termes per al cas que no s'hagi presentat 
la justificació en el termini establert. 

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts, un cop transcorregut 
el termini d'esmenes anterior, podran comportar l’anul·lació total o parcial de la subvenció 
i el reintegrament en les condicions previstes

CINQUÈ.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 33.334.48900 de l'estat de 
despeses del vigent pressupost municipal, per import total de 25.500€, d'acord amb el 
desglossament de les entitats beneficiàries descrit al segon acord.

SISÈ.- Notificar aquesta resolució a les entitats interessades, per al seu coneixement i 
efectes.

URBANISME

4. Atorgament subvenció pel manteniment de les urbanitzacions 2015

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 2014 es signen els convenis amb les diferents Associacions i Comunitats 
de Propietaris.

Aquest 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 2016 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.

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 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.

El 29 de juny de 2016 NRE 2016/4957 l’Associació de Propietaris de la UA El Bonrepòs A 
presenten sol·licitud de subvenció per finançar les despeses de manteniment de la 
urbanització realitzades durant l’any 2015 i aporten tota la documentació necessària 
segons estableix l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

El 30 de juny de 2016 NRE 2016/5018 l’Associació de Propietaris de la UA El Bonrepòs D 
presenten sol·licitud de subvenció per finançar les despeses de manteniment de la 
urbanització realitzades durant l’any 2015 i aporten tota la documentació necessària 
segons estableix l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament

El 30 de juny de 2016 NRE 2016/5017 l’Associació de Propietaris de la UA El Bonrepòs C 
presenten sol·licitud de subvenció per finançar les despeses de manteniment de la 
urbanització realitzades durant l’any 2015 i aporten tota la documentació necessària 
segons estableix l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament

Per tot l’exposat, a  proposta de la Tinència d’alcaldia de l’Àrea de Via Pública i Habitatge, 
la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Atorgar a les diferents Associacions de Propietaris les subvencions corresponents 
a l’anualitat 2016 destinades a sufragar les despeses que hagin assumit durant l’any 2015 
com a conseqüència de la realització d’obres de manteniment i conservació o la instal·lació 
o millora de serveis en la urbanització.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària del vigent 
pressupost municipal, segon el detall següent:

NOM 
BENEFICIARI

NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ

CONCEPTE

Associació 
Propietaris 
Bonrepòs A

G-59747683 BONREPÒS A 5.000€ Manteniment 
vies públiques i 
serveis

Associació 
Propietaris 
Bonrepòs D

G-59901744 BONREPÒS D 1.700€ Manteniment 
vies públiques i 
serveis

Associació 
Propietaris 
Bonrepòs C

G-59629063 BONREPÒS C 1.600€ Manteniment 
vies públiques i 
serveis

NOM BENEFICIARI NIF IMPORT 
SUBVENCIÓ

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTARIA
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TERCER.- Els beneficiaris hauran de justificar aquestes subvencions segons estableixen 
els esmentats convenis.

QUART.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.

5. Donar compte de resolucions d’especial interès

1) Es dona compte de l’Auto núm. 97/2016 de data 4 de juliol de 2016 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona pel qual declara inadmissible el recurs 108/2016-V 
interposat pel senyor J.J.A.C. (LOPD)per extemporaneïtat a l’haver vençut el termini de 
dos mesos assenyalat per a la seva interposició

2) Es dona compte del Decret de l’Alcaldia 1438/2016, d’11 de juliol, pel qual s’avoca 
puntualment, atesa la urgència, la competència conferida a la JGL per decret 1092/2016, 
de 15 de juny i presentar la sol·licitud de subvenció per a l’execució d’una inversió 
consistent en l’obra de portada d’aigua en alta a Can Margarit polígon III per un import de 
399.710,12 € sense IVA.

6. 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 10:30 hores, i 
s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal. certifico.

Vist i Plau
La secretària acctal. L'alcaldessa

Roser Bosch i Aregall Montserrat Febrero i Piera

Associació Propietaris 
Bonrepòs A

G-59747683 5.000€ 2016.11.1532.48001

Associació Propietaris 
Bonrepòs D

G-59901744 1.700€ 2016.11.1532.48004

Associació Propietaris 
Bonrepòs C

G-59629063 1.600€ 2016.11.1532.48003
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