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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 24 d’abril de 2019 va
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les
dades de caràcter personal, és el següent:
« ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 15 D’ABRIL DE 2019.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:00 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:
-

Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
Miracle Guerra i Sala, regidora

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
Pol Ejarque i Cortés, regidor

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.
SERVEIS PÚBLICS

El present projecte descriu les accions i processos constructius necessaris per a la
renovació total del clavegueram del carrer de la Miranda, en tota la seva longitud, atès
que pot donar filtracions d’aigües negres en diversos punts.
L’àmbit d’actuació d’aquest projecte, redactat pels serveis tècnics municipals en data
3 d’abril de 2019, queda conformat pels carrers del nucli urbà del municipi de Corbera
de Llobregat, carrer de la Miranda i carrer de Sant Jordi. El detall de l’àmbit d’actuació
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2. Aprovació inicial del document tècnic “Projecte per a la renovació integral
del clavegueram del carrer de la Miranda".
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queda reflectit en el plànol núm.1 “Situació i emplaçament”, en el plànol núm.2:
“Planta Descriptiva”, així com la resta de plànols de planta.
L’import d’execució de les obres descrites en el projecte és de 35.735,99 €, 21% d’IVA
exclòs, 43.262,33 € IVA inclòs, i el termini d’execució de 6 setmanes.
Atès que la situació de la xarxa de clavegueram objecte de les obres contingudes en
aquest projecte, es troba malmesa fins el punt de causar filtracions d’aigües residuals,
i és urgent que aquestes obres s’iniciïn com abans millor, procedeix tramitar aquest
expedient per la tramitació d’urgència, reduint-ne els terminis a la meitat, d’acord amb
l’article 33 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Els serveis jurídics municipals han emès informe, que resta incorporat a l’expedient.
La competència per a l’aprovació d’aquests projectes correspon a l’Alcaldia de
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament aquesta competència ha estat
delegada en la Junta de Govern Local.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Declarar la urgència en la tramitació d’aquest expedient, pels motius que
consten en la part expositiva, reduint els terminis d’exposició públic i tramitació a la
meitat.
SEGON. Aprovar inicialment el document tècnic “Projecte per a la renovació integral
del clavegueram del carrer de la Miranda”, amb un pressupost d’execució total de
43.262,33€ (IVA inclòs), i un termini d’execució de 6 setmanes.

3. Incoació del contracte d'obres per a la renovació integral del clavegueram
del carrer de la Miranda.
L’objecte d’aquest contracte són les obres necessàries per la renovació integral del
clavegueram del carrer de la Miranda, segons projecte tècnic redactat pel l’enginyer
municipal Sr. R.d.M. (LOPD) en data 3 d’abril de 2019, que es troba en fase d’aprovació
inicial i exposició pública, i que s’ha elaborat amb la necessitat de renovar el
clavegueram en tota la seva longitud, atès que pot donar filtracions d’aigües negres
es diversos punts. El projecte tècnic té un import d’execució de 35.753,99 €, 21%
d’IVA exclòs, i un termini d’execució de sis setmanes.
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TERCER. Sotmetre el projecte a informació pública per un període de quinze dies
hàbils mitjançant publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la
província i en el tauler d’edictes electrònic, als efectes d’al·legacions i reclamacions.
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En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el projecte tècnic
que es troba en la fase d’aprovació inicial, es fa necessària la contractació de les
mateixes per part d’una empresa especialitzada. S’adjunta a l’expedient el plec de
clàusules administratives particulars que ha de regular aquest contracte, i que ha estat
informat favorablement per la Secretària acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporat
a l’expedient.
Atès que és necessari i precís accelerar l’adjudicació per tractar-se d’obres en unes
instal·lacions molt antigues i amb risc immediat de produir filtracions d’aigües negres
a diversos punts, procedeix declarar la urgència en la tramitació de l’expedient.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Declarar la urgència en la tramitació de l’expedient pels motius establerts
en la part expositiva, en els termes de l’article 119 de la LCSP.
SEGON. Iniciar els tràmits per a la contractació de l’execució de les obres per a la
renovació integral del clavegueram del carrer de la Miranda, mitjançant el procediment
obert simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars
que, juntament amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per
l’Ajuntament i el document tècnic aprovat, regularan aquesta contractació. L’import
de licitació total s’estableix en un màxim de 35.753,99 €, 21% d’IVA exclòs. L’inici del
termini d’execució d’aquest contracte resta condicionat a l’aprovació definitiva del
projecte tècnic que es troba en fase d’aprovació inicial.
TERCER. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a
presentar les proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat.
La presentació de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre
Digital disponible en el perfil del contractant municipal.

CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
SEGURETAT CIUTADANA
4. Assabentar el canvi de denominació social de l’empresa adjudicatària de
contracte de servei de manteniment de l’aplicació informàtica "Gespol".
En data 13 de febrer de 2017 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de
servei de manteniment de l’aplicació informàtica Gespol per a l’any 2017 a l’empresa
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QUART. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 43.262,33€
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.160.61901
del pressupost municipal vigent.
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Aplicaciones Gespol, SL amb CIF B95837555 per import de 1.144,33€/any, 21€ d’IVA
exclòs, amb una durada inicial d’un any, prorrogable per un any més amb data d’inici
d’efectes d’1 de març de 2017.
En data 12 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local va acordar la pròrroga per un
any més d’aquest contracte amb l’empresa Aplicaciones Gespol, SL amb CIF
B95837555, per un preu màxim de 1.144,33€/any, 21€ d’IVA exclòs, des de l’1 de
març de 2018 i fins el 28 de febrer de 2019.
En data 19 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària ha aportat l’escriptura pública
de canvi de denominació social a ADAKING SOFTWARE PARA GESTIÓN DE CIUDADES
2050, SL amb CIF B95837555, atorgada davant de la notaria de D. F.J.P.R. (LOPD),
amb número del seu protocol 5.180 i data 15 de novembre de 2018, essent inscrita
parcialment de conformitat amb l’establert en l’art. 63 del Reglament de Registre
Mercantil en el supòsit de patir d’algun defecte a judici del registrador mercantil, per
la qual cosa s’ha de considerar subrogada en les mateixes condicions contractuals,
procedint la subsegüent presa de raó per l’òrgan de contractació competent.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Seguretat Ciutadana
proposa a la Junta de Govern local l’adopció del següent
ACORD
ÚNIC. Donar-se per assabentada del canvi de denominació social de l’empresa
adjudicatària de contracte de servei de manteniment de l’aplicació informàtica
“Gespol”, resultant l’empresa ADAKING SOFTWARE PARA GESTIÓN DE CIUDADES
2050, SL amb CIF B 95837555, subrogant-se aquesta última en les obligacions i deutes
relatius a l’esmentat contracte, amb efectes de l’aprovació de la present resolució i
fins a la finalització del mateix, una vegada s’aprovi l’última factura que resta pendent.
VIA PÚBLICA

La Junta de Govern Local ha aprovat en data 25 de març, l’adjudicació del contracte
de les obres necessàries per a la conservació i manteniment de dos trams de la calçada
dels carrers Baix Penedès i Empordà (Urb. Creu Nova) a l’empresa Agrupación
Guinovart Obras y Servicios Hispania, SA amb CIF A79488847 per import màxim de
28.100,00€, 21% d’IVA exclòs, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives
Particulars, les condicions d’execució aprovades, el Plec de Clàusules Administratives
Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.
Amb posterioritat a l’adopció de l’acord d’adjudicació i una vegada emès el certificat
del mateix, s’ha detectat una errada material quan a l’import d’adjudicació indicat en
l’apartat PRIMER, en ser el correcte 28.100,69€ (21% d’IVA exclòs) i, en conseqüència,
l’import disposat en l’apartat SISÈ ha de ser 34.001,83€ enlloc dels 34.001,00€
indicats.
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5. Esmena d'error material en contracte d'obres de manteniment dels carrers
Baix Penedès i Empordà.
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En aquest sentit s’ha de procedir a esmenar l’error material detectat, en aplicació de
l’establert a l’apartat 2 de l’article 109 Revocació d’actes i rectificació d’errors, de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Atès que aquest error material no comporta una modificació substancial en la seva
licitació, que ja es troba publicada, procedeix aprovar-ne únicament la seva esmena
quant als imports aprovats.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la
Junta de Govern local l’adopció del següent
ACORDS
PRIMER. Aprovar la modificació del punt PRIMER de l’acord de Junta de Govern Local
de data 25 de març de 2019, amb l’esmena de l’errada material detectada, adjudicant
les obres per un import màxim de 28.100,69€ (21% d’IVA exclòs).
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 0,83€ (IVA inclòs), que es
farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.1532.21000 del pressupost
municipal vigent.
TERCER. Notificar l’acord a l’empresa adjudicatària.
6. Pròrroga del contracte de serveis per a la gestió de la deixalleria municipal.
En data 4 d’abril de 2016 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de servei
per a la gestió i execució de la deixalleria municipal fixa de Corbera de Llobregat, a la
mercantil SERVITRANSFER, SL amb CIF B17668740, per import de 235.334,00€ (10%
d’IVA exclòs), pels tres (3) anys de durada inicial del contracte amb data d’inici
d’efectes 1 de maig de 2016, podent ser prorrogable per un període de dos anys més.
En conseqüència, el contracte finalitzarà el proper 30 d’abril de 2019.

La voluntat d’aquest Consistori és continuar la relació contractual amb l’empresa
adjudicatària del contracte per un (1) any més, tal i com estableix la responsable del
contracte en informe emès en data 2 d’abril de 2019, sense esgotar la totalitat de
possibilitat de pròrroga.
La secretaria accidental de l’Ajuntament ha emès informe que queda incorporat a
l’expedient.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la
Junta de Govern local l’adopció del següent
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La clàusula 2.4 del PCAP que regula aquest contracte estableix que podrà ésser
prorrogat, si és voluntat de l’Ajuntament, per un màxim de dos (2) anys més, essent
obligatòria per a l’empresa adjudicatària.
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ACORDS
PRIMER. Prorrogar per un (1) any més el contracte de serveis per a la gestió de la
deixalleria municipal formalitzat amb mercantil SERVITRANSFER, SL amb CIF
B17668740, per import de 78.444,67 €, 10% d’IVA exclòs, des de l’1 de maig de 2019
i fins el 30 d’abril de 2020.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de
86.289,13 €, que inclou l’IVA, amb càrrec l’aplicació pressupostària 13.1621.22706
del vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost
de l’any 2020, en les quanties següents:
Exercici 2019 .............. 57.526,09 €
Exercici 2020 .............. 28.763,04 €
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement
i efectes.
VIA PÚBLICA
7. Adjudicació del contracte d'obres de reparacions menors de calçades i
voreres de diversos carrers.
En data 10 de desembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació de l’execució de les obres de reparacions
menors de calçades i ampliacions de voreres de diversos carrers del municipi, i es va
convocar la licitació pel procediment obert simplificat amb presentació d’ofertes
mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de contracte de //268.315,75.-// €,
21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 8 mesos i 18 dies, que és el
sumatori de tots els terminis d’execucions parcials de les memòries valorades que
composen aquest contracte, a comptar de la data que es fixés en l’acord d’adjudicació.

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, Asfaltos
Barcino SL amb CIF B66533456 i registre d’entrada 2018/13354, de 27 de desembre,
i Obres i Construccions Corbera SL amb CIF B65560302 i registre d’entrada 2019/28,
de 2 de gener.
De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant, se’n
desprèn que s’exclou del procediment l’oferta presentada per Asfaltos Barcino SL pels
motius que hi consten, i es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora
Obres i Construccions Corbera SL amb CIF B65560302, en haver obtingut la màxima
puntuació amb 100 punts per ser l’única oferta admesa, haver ofert un import de
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La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació
en data 11 de desembre de 2018, amb un període de vint (20) dies naturals per a
presentar ofertes, essent l’últim dia el 2 de gener de 2019 a les 23.59 hores.
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228.831 €, 21% d’IVA exclòs, que no sobrepassa l’import de licitació i no incorre en
baixa anormal, i tenir justificades la seva capacitat d’obrar i contractar amb
l’Administració així com la solvència tècnica i econòmica.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/41, d’11 de gener, es va requerir l’empresa Obres i
Construccions Corbera SL amb CIF B65560302, per a què en el termini màxim de 7
dies hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la
fiança definitiva del 5% de l’import d’adjudicació. La notificació es va practicar en data
15 de gener i el termini va finalitzar el 25 de gener de 2019, i dins el termini l’empresa
requerida va presentar fiança.
Ateses les dades en què té lloc l’adjudicació, procedeix realitzar un reajustament de
les anualitats autoritzades en l’aprovació de l’expedient.
En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits
en el Decret d’Alcaldia núm. 2019/41, d’11 de gener,
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de reparacions menors
de calçades i ampliacions de voreres de diversos carrers del municipi, a l’empresa
Obres i Construccions Corbera SL amb CIF B65560302, per import total de
//228.831,00.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, les memòries valorades aprovades, el Plec de Clàusules
Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva
proposició.

TERCER. Requerir l’empresa adjudicatària Obres i Construccions Corbera SL amb CIF
B65560302 per a què presenti mitjançant registre electrònic de l’Ajuntament, en el
termini inajornable de cinc dies naturals a comptar de l’enviament de la notificació del
present acord, el preceptiu Pla de Seguretat i Salut.
QUART. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir de
l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de
clàusules com a part integrant, i es publicarà en un termini no superior a quinze dies
després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
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SEGON. El termini d’execució de màxim 8 mesos i 18 dies s’iniciarà una vegada
aprovat per l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut que haurà de ser presentat per
l’empresa adjudicatària en el termini màxim de cinc dies naturals a comptar de
l’enviament de la notificació d’adjudicació. A l’inici de les obres es signarà la
corresponent acta d’inici.
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CINQUÈ. La despesa per import total màxim del contracte de 276.885,51 euros (IVA
inclòs), es farà efectiva atenent el següent desglòs:
Disposar la despesa per import de 158.542,41 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
11.1532.61915 del pressupost municipal vigent.
Autoritzar i disposar la despesa per import de 118.343,10 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 11.1532.61915 del pressupost municipal vigent.
SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les empreses
licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
ASSUMPTES URGENTS
Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat i, en tot cas, amb el vot
favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació el punt següent que
resulta aprovat amb el mateix quòrum.
ESPORTS
Urgència I. Aprovació convocatòria per a l'atorgament de les subvencions
adreçades al foment d'activitats de caràcter esportiu (2018).
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de gener de 2019 aprova com annex 1 de
les bases d’execució del Pressupost general de la Corporació per a l’any 2019 les bases
reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva a concedir pels
departaments d’Esports i Ensenyament.

03/05/2019 La secretària acctal.

El 19 de març de 2019, el Ple de l’Ajuntament esmena l’error material o de fet detectat
a les Bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de gener de 2019,
en el sentit de subvencionar dins l’àmbit de l’esport les activitats realitzades l’any 2018
i a les activitats d’ensenyament al curs escolar 2017/2018.
L’objectiu d’aquesta subvenció és, d’acord amb el què preveu l’Ordenança General de
Subvencions aprovada per l’Ajuntament en Ple en data 10 de maig de 2005, la
regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els
pressupostos municipals, a aquelles entitats que realitzin actuacions d’interès públic i
social dins el terme municipal de Corbera de Llobregat i complementin la competència
municipal, responent a necessitats socials o fomentant els interessos generals del
municipi, en els àmbits d’Ensenyament i d’Esports.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta
de Govern local l’adopció dels següents
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La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: [EXP.DATGEN.NUG]
Referència: [EXP.DATGEN.REF]

PRIMER. 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 esportiu, que s’hagin desenvolupat durant
l’exercici 2018, conforme les bases reguladores aprovades.
SEGON. Determinar que el termini de presentació de sol·licituds per participar serà
de 20 dies hàbils comptats des del següent al de la publicació de la convocatòria.
TERCER. Determinar que es podrà presentar, juntament amb les sol·licituds per
participar, tota la documentació de justificació requerida en la base catorzena.
QUART. Designar els membres que composaran l’òrgan col·legiat que examinarà i
valorarà les sol·licituds, així com, l’òrgan instructor de les actuacions:
Òrgan Instructor:

Regidora d’esports
Tècnic d’esports

Òrgan col·legiat:

Comissió d’Avaluació:
President/a: Alcaldessa o regidor/a en qui delegui
Vocal: Regidora d’esports.
Tècnic d’esports.
Secretari/ària: el/la de la Corporació o funcionari/ària en qui
delegui.

CINQUÈ. Autoritzar la despesa per l’import de 50.000€ a càrrec de l’aplicació
pressupostària 34.341.48900 del pressupost municipal vigent.
SISÈ. Donar publicitat d’aquesta convocatòria pels mitjans establerts al paràgraf
segon del punt 10 de les Bases.
8. Precs i preguntes.
No se’n formulen.

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
La secretària acctal., Marta Puig Puig
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:10
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.»
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