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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 10 de desembre de 2018
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 3 DE DESEMBRE DE 2018.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:15 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 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

Absents/Excusats:
10/12/2018 La secretària acctal.

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

Marta Puig i Puig
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2. Adjudicació del contracte de servei de manteniment de les franges
perimetrals i massa forestal (2018-2022).
En data 3 de setembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la licitació per a
la contractació del servei de manteniment de les franges perimetrals i massa forestal
en general del municipi, mitjançant el procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, i va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives
generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. L’import de
licitació es va establir en un màxim de 429.361,74 €, 21% d’IVA exclòs, pels quatre
anys de durada inicial del contracte, amb possibilitat de ser prorrogat per un any més,
i amb data d’inici prevista, en funció de la tramitació de l’expedient, per a l’1 de
desembre de 2018.
En el mateix acord es va convocar el procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada amb la publicació de l’anunci al DOUE i al perfil del contractant, atorgant
un termini de 35 dies naturals per a presentar les proposicions, a partir de l’enviament
de l’anunci al DOU. La convocatòria de la licitació es va enviar a publicar al DOUE el 3
de setembre i es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació el 4 de
setembre de 2018, amb un període de trenta-cinc (35) dies naturals per a presentar
ofertes a comptar de l’enviament a publicar al DOUE, essent l’últim dia el 8 d’octubre
de 2018 a les 23.59 hores.

De les posteriors actes d’obertura de proposicions i de l’acta d’anàlisi, valoració i
adjudicació emesa per la Mesa de Contractació en dates 10 d’octubre de 2018 i 8 de
novembre de 2018 respectivament, que seran objecte de publicació en el perfil del
contractant, han resultat acceptades totes les proposicions excepte les de Cremaverd
SL amb CIF B55295463 i Treballs Forestals Presegue SL amb CIF B65543969, pels
motius que s’hi exposen, essent la millor oferta la presentada per Gruporaga SA amb
CIF A28317543, en haver obtingut la màxima puntuació amb 100 punts, i proposar un
import total de 393.896,46 € IVA exclòs, sense haver incorregut en baixa anormal i
tenint justificada i acreditada la seva capacitat d’obrar i solvències econòmica i tècnica,
essent proposada per a la seva adjudicació.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/1947, d’11 de novembre, es va requerir l’empresa
Gruporaga SA amb CIF A28317543, per a què en el termini màxim de 10 dies hàbils
a comptar des del següent a la recepció del requeriment, dipositessin l’import
corresponent a la fiança definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, així com la
presentació de la documentació assenyalada en la clàusula VI.12. del PCAP, relativa a
la documentació acreditativa de la personalitat de la persona licitadora en els termes
descrits a la clàusula VI.5, amb presentació d’escriptures de constitució i de poders.
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Dins el període de presentació quatre (4) empreses van presentar proposicions, Talher
SA amb CIF A08602815 i registre d’entrada 2018/9998, Gruporaga SA amb CIF
A28317543 i registre d’entrada 2018/10032, Cremaverd SL amb CIF B55295463 i
registre d’entrada 2018/10065 i Treballs Forestals Presegue SL amb CIF B65543969 i
registre d’entrada 2018/10066.

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

36c98cd75cfc43189e3808b0bf0dfb5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

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

D’altra banda, cal deixar constància de la necessitat de designar un nou responsable
del contracte, atès que la persona inicialment designada ja no forma part de la plantilla
d’aquest Ajuntament. La nova persona designada com a responsable del contracte, a
tots els efectes establerts a l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, és la tècnica municipal Sra. Marta Busquet, amb telèfon
93.650.02.11 i adreça electrònica mbusquet@corberadellobregat.cat, qui també
assumirà la supervisió de les actuacions i treballs compresos en l’objecte del contracte.
Tot i que en l’acord d’incoació del contracte es va establir que la data d’inici prevista
del contracte era l’1 de desembre de 2018, atès que l’acord d’adjudicació s’adoptarà
en data 3 de desembre de 2018, i que la formalització del contracte no es podrà produir
abans de que transcorrin 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació d'adjudicació
als licitadors, procedeix modificar la data d’inici d’efectes del contracte, fixant-la per
l’1 de gener de 2019, i reajustar l’import de les anualitats autoritzades en el resolent
tercer de l’acord d’incoació aprovat en data 3 de setembre de 2018. Així mateix, les
actuacions previstes en el PCT pel 2018 s’hauran d’executar a l’inici del contracte i, si
s’escau, paral·lelament a les actuacions previstes en el PCT per a l’any 2019.
En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits
en el Decret d’Alcaldia núm. 2018/1947, d’11 de novembre,
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

SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta
d’empreses licitadores, així com els informes de valoració i adjudicació, i publicar-los
en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
TERCER. Designar com a persona responsable del contracte a tots els efectes
establerts a l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, la tècnica municipal Sra. Marta Busquet, amb telèfon 93.650.02.11 i adreça
electrònica mbusquet@corberadellobregat.cat, qui també assumirà la supervisió de les
actuacions i treballs compresos en l’objecte del contracte.
QUART. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 42.912,99 € dels
pressupostos dels exercicis 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 aprovada en el resolent
tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient, amb el següent desglòs:
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PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de manteniment de les franges perimetrals
i massa forestal en general del municipi, a l’empresa Gruporaga SA amb CIF
A28317543, per import total màxim de 393.896,46 € IVA exclòs, pels quatre anys de
durada inicial del contracte, amb la possibilitat de ser prorrogat per un any més,
establint com a data d’inici del mateix l’1 de gener de 2019, amb subjecció al Plec de
clàusules administratives particulars, Plec de prescripcions tècniques, al Plec de
Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses
a la seva proposició.
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Exercici
Exercici
Exercici
Exercici
Exercici

2018:
2019:
2020:
2021:
2022:

1.270,50 €
8.867,48 €
8.863,71 €
10.400,83 €
13.510,47 €

CINQUÈ. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total del contracte
de 476.614,72 (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària
12.136.21002, subordinat al crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys
2019, 2020, 2021 i 2022 atenent el següent desglòs que està calculat en funció de la
previsió d’execució de contracte per a cada anualitat establert en el Plec de
prescripcions tècniques, amb aplicació de la baixa de 8,26% oferta per l’empresa
adjudicatària:





Exercici
Exercici
Exercici
Exercici

2019:
2020:
2021:
2022:

112.597,92 €
98.445,13 €
115.517,17 €
150.054,50 €

SISÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat
amb certificat digital reconegut, una vegada transcorreguts 15 dies hàbils següents a
la remissió de la notificació de l’adjudicació als licitadors, al qual s’annexarà els plecs
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.
La formalització d'aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de
contractant i en el DOUE.
3. Adhesió al Conveni de col·laboració per fomentar la recollida selectiva de
paper i cartró (2018-2021).

La Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha adoptat, en sessió de
data 30/10/2018, l’acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de
Residus de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agrupació per la
Recollida Selectiva del Paper i Cartró de Catalunya i el gremi de Recuperació de
Catalunya, pel període 2018-2021, per promoure la col·laboració entre les
administracions públiques i les empreses fabricants i recuperadors de paper i cartró
per fomentar la recollida selectiva.
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat està exercint les seves competències locals en
matèria de residus amb l’empresa FCC, S.A., pel qual aquesta empresa efectua, entre
d’altres, la recollida del paper i cartró.
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L’Ajuntament de Corbera té la voluntat d’adherir-se a aquest conveni de col·laboració
amb l’objecte de formalitzar els compromisos, condicions i pactes respecte a la
recollida selectiva de paper i cartró.
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. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat al conveni de
col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya, la Federació de Municipis de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, l’Agrupació per la Recollida Selectiva del Paper i Cartró de Catalunya i el
gremi de Recuperació de Catalunya pel període 2018-2021.
SEGON. Procedir a l’adhesió mitjançant sol·licitud a l’Agència de Residus de Catalunya
mitjançant l’SDR (Sistema Documental de Residus) acreditant els requisits establerts:
1. L’adhesió voluntària de l’ens local que representa al Conveni de
col·laboració entre l’ARC, l’AMC, la FMC, l’AMB, l’ARSPCC i el GRC.
2. El coneixement i l’acceptació en la seva totalitat dels pactes, els drets i
les obligacions derivades del Conveni.
3. El compromís de lliurar el paper i cartró procedent de la recollida
selectiva a les empreses gestores que hagin formalitzat l’adhesió al
Conveni.
4. El compromís de notificar amb un mínim d’un mes d’antelació, si s’escau,
la voluntat de suspendre la participació del conveni.
TERCER. Facultar l’alcaldessa Sra. Montserrat Febrero i Piera, o persona en qui
delegui, per a la signatura dels documents administratius que siguin necessaris.
QUART. Notificar-ho a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
ESPORTS

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari el foment i la promoció
d’activitats esportives dins de la societat, per aquesta tasca aquest ajuntament hi
compta amb el teixit social i esportiu de les entitats esportives municipals, que
dinamitzen bona part de les activitats esportives que es programen anualment. És per
això que es contempla en el pressupost general per a l’exercici 2018 l’atorgament
d’ajuts directes a entitats esportives 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.

Marta Puig i Puig
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4. Aprovació del Conveni amb el Club de Futbol Corbera destinat a finançar la
programació dels actes de celebració del centenari de l'entitat (2018).
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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 Club de
Futbol Corbera, per import de 20.000,00 € (vint mil euros) que enguany celebra els
dies 7, 8 i 9 de desembre el seu centenari. El CF Corbera té com objectius la
coordinació i preparació de la celebració del Centenari de l’entitat, essent les activitats
principals: Torneig de futbol categoria aleví d’àmbit nacional, partits entre ex-jugadors
del club de tota la seva història, partit entre CF Corbera i CF Barcelona categoria
amateur, dinar popular, exposicions i presentacions audiovisuals entre altres.
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 club de Futbol Corbera, ha posat en coneixement a aquesta Regidoria que, no poden
fer front a les despeses totals dels proveïdors, per a la preparació dels actes, i per
tant, no poden realitzar la celebració, a no ser que s'avanci, per part de l'Ajuntament,
la totalitat del 75 % de l'import que s’aprovi en el conveni.
Vist l’informe tècnic en el que es considera d’interès municipal i pel conjunt de la
societat de Corbera un reconeixement a la tasca realitzada per aquesta entitat, tant
pel volum de socis/es, jugadors/res i col·laboradors/res, com per la seva tasca social
i esportiva que han portat desenvolupant durant tots aquests anys, que aquest
ajuntament recolza la realització d’aquesta activitat i els seus actes de celebració.
Atès que és impossible la realització dels actes de la celebració del Centenari del Club
de Futbol Corbera, a no ser que s’avanci, en concepte de bestreta, el 75% de la
subvenció que s’atorgarà en el present conveni.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta
de Govern local l’adopció dels següents

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa al Club de Futbol
Corbera, amb CIF G64085368, per import de 20.000 €, destinada a finançar la
programació dels actes de celebració del seu centenari, corresponents a les activitats
que desenvoluparan i que hi consten en el document que s’aprova.
SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a
l’expedient a formalitzar amb el Club de Futbol Corbera, per al desenvolupament dels
actes de celebració del centenari de l’entitat.
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ACORDS
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Club de Futbol Corbera, amb CIF
G64085368, per import de 20.000 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
34.341.48901 del vigent pressupost municipal.
QUART. Reconèixer l’obligació del 75% de la subvenció atorgada, i procedir al
pagament de l’import de 15.000 €, en concepte de bestreta, d’acord amb les
condicions establertes en la clàusula tercera del conveni, atès que es considera
imprescindible per fer front a les despeses dels proveïdors per la celebració dels actes.
CINQUÈ. Facultar a l’alcaldessa Sra. Montserrat Febrero Piera, o persona en qui
delegui, per a la signatura del conveni.
SISÈ. Notificar-ho al Club de Futbol Corbera.
SECRETARIA
5. Donar compte a la Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2018.
1. Del Decret dictat per la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data
14/11/2018, amb número de registre 12216 sobre “aprovar l’adhesió al Protocol
general de la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts (XEMMA) de 13 ens
locals titulars d’escoles de música i arts”: Ajuntament d’Ametlla del Vallès, de
Balsareny, de Castellar del Vallès, de Centelles, de Corbera de Llobregat, de
Gelida, d’Igualada, de Martorell, de Navàs, de Palau-solità i Plegamans, de
Premià de Dalt, de Puig-reig i de Sant Vicenç de Montalt.
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.

10/12/2018 La secretària acctal.

Urgència I. Atorgament de les subvencions per a les AMPA (curs 2016-2017).
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 de juliol de 2018, va aprovar
la convocatòria de subvencions adreçades a les entitats vinculades als centres
educatius, curs 2016-17.
El 13 de novembre de 2018 la Comissió d'Avaluació emet, en relació a aquesta
convocatòria, l'acta per la qual es fa la concessió de subvencions a les entitats
vinculades als centres educatius, per al curs 2016-2017, i que resta inclosa a
l’expedient.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
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PRIMER.- Resoldre la referida convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts
econòmics a les entitats que es relacionen a continuació:
ENSENYAMENTCURS 2016-2017 IMPORT/€

2018.31.326.48900

APA Corbera

Escola Jaume Balmes

6.756,00.-€

2018.31.326.48900

APA El Mirador

Escola Puig d'Agulles

3.500,00.-€

2018.31.326.48900

AMPA Fòrum mares i pares

Escola El Corb

3.928,00.-€

2018.31.326.48900

AMPA Cau de la Guineu

Escola Cau de la Guineu

3.107,40.-€

2018.31.326.48901

AMPA Petit Corb

Esc. Bre. Púb. El Petit Corb

270,84.-€

2018.31.326.48901

APA Can Baiona

INS Corbera de Llobregat

2.750,00.-€

2018.31.326.48901

AMPA Can Margarit

INS Can Margarit

2.500,00.-€

TOTAL

22.812,24.-€

SEGON.- Per a l'efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les
que s'han concedit siguin acceptades expressament i sense reserves, pel beneficiari
mitjançant instància a aquest Ajuntament, d'acord amb allò establert a l'article 12 de
les Bases reguladores de la convocatòria, dins un termini que finalitzarà el desè dia
hàbil a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’atorgament.
TERCER.- Establir el mateix termini de deu dies hàbils per presentar la justificació de
la subvenció. Caldrà, per tant, fer un únic acte de registre per l’acceptació i la
justificació de despeses. El relatiu a la justificació caldrà fer-lo d’acord amb l’article 14
de les Bases.

2018.31.326.48900

APA Corbera

G60369865

Escola Jaume Balmes

6.756,00.-€

2018.31.326.48900

APA El Mirador

G61887766

Escola Puig d'Agulles

3.500,00.-€

2018.31.326.48900

AMPA Fòrum mares i pares

G63544159

Escola El Corb

3.928,00.-€

2018.31.326.48900

AMPA Cau de la Guineu

G64878986

Escola Cau de la Guineu

3.107,40.-€

2018.31.326.48901

AMPA Petit Corb

G65060451

Esc. Bre. Púb. El Petit Corb 270,84.-€

2018.31.326.48901

APA Can Baiona

G60369907

INS Corbera de Llobregat

2.750,00.-€

2018.31.326.48901

AMPA Can Margarit

G64905490

INS Can Margarit

2.500,00.-€

TOTAL
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QUART.- Disposar la despesa per import total de 22.812,24.-€, desglossats en
17.291,40.-€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2018.31.326.48900, i
5.520,84.-€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2018.31.326.48901, de
l'estat de despeses del vigent pressupost municipal, d’acord amb el següent quadre:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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22.812,24.-€

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

CINQUÈ.- Notificar el present acord a les entitats a dalt esmentades per al seu
coneixement i efectes, tot instant-les a iniciar el tràmit de l’acceptació i justificació.
6. Precs i preguntes.
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:00
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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