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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 12 de juny de 2017 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 5 DE JUNY DE 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:15 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 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
- 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, J.A. Andrés Palacios i Manel 
Ripoll i Puertas.

Absents/excusats:

- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa

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.

CONTRACTACIÓ

2. Reclamació d'abonament de quilometratge no recorregut pels vehicles de 
Policia Local.

En data 27 de juliol de 2012 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 
subministrament, en la modalitat d’arrendament, de dos vehicles per a la Policia Local, 
amb una durada de 48 mesos, a l’empresa Alphabet España Fleet Management, SA 
amb CIF A-91001438, per import de //82.046,88.-// €, IVA exclòs, amb data d’inici 
d’efectes l’1 de setembre de 2012. El contracte va ser formalitzat en data 7 d’agost de 
2012 i, posteriorment, la Junta de Govern Local en data 30 de novembre de 2012 va 
adoptar l’acord de reajustar les anualitats del contracte en funció de la data d’entrega 
dels vehicles, ocorreguda el 18 d’octubre de 2012, essent aquesta la data d’inici real 
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del contracte. Posteriorment, en data 17 d’octubre de 2016 la Junta de Govern Local 
va prorrogar el contracte per 6 mesos més, fins el 17 d’abril de 2017, pel mateix import 
i ampliant els quilòmetres contractats de 120.000 a 135.000, amb el mateix preu per 
quilòmetre no recorregut una vegada finalitzat el contracte, essent aquest de 0,0575 
€/km, 21% d’IVA exclòs, pel vehicle Nissan Pickup i de 0,04702 €/km, 21% d’IVA 
exclòs, pel vehicle Nissan Qashqai.

Els vehicles subministrats van ser un Nissan Pickup amb matrícula 1646HMM i un 
Nissan Qashqai amb matrícula 1203HMM.

Una vegada finalitzat el contracte, l’Ajuntament va decidir adquirir el vehicle amb 
matrícula 1646HMM i retornar el vehicle 1203HMM, essent els quilòmetres recorreguts 
respectivament i per cada vehicle de 61.608 km, segons contracte de compravenda 
del vehicle signat en data 17 d’abril de 2017 i factura  negativa núm. 11700006508 
de 21 d’abril de 2017 emesa per l’empresa adjudicatària una vegada adquirit el vehicle, 
i 133.960 km segons es desprèn de l’acta d’entrega del vehicle en data 18 d’abril de 
2017.

Per tot l’exposat, és procedent requerir a l’empresa adjudicatària del contracte de 
subministrament dels dos vehicles tipus 4x4 per a la Policia Local de Corbera de 
Llobregat, Alphabet España Fleet Management, SA amb CIF A-91001438, l’import de 
//4.565,99.-// €, IVA inclòs, en concepte de quilometratge no recorregut dels dos 
vehicles, segons es desprèn dels càlculs en funció del quilometratge i import ofert (IVA 
inclòs) establerts a continuació:

VEHICLE KMS. NO 
RECORREGUTS

IMPORT KM. 
DEFECTE IMPORT

Nissan Pickup  
1646-HMM 73.392 0,0614075 € 4.506,82 €

Nissan Qashqai 
1203-HMM 1.040 0,0568942 € 59,17 €

TOTAL 4.565,99 €

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Seguretat Ciutadana, 
la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte de subministrament, en la 
modalitat d’arrendament, de dos vehicles per a la Policia Local de Corbera de 
Llobregat, en concret un Nissan Pickup amb matrícula 1646-HMM i un Nissan Qashqai 
amb matrícula 1203-HMM, Alphabet España Fleet Management, SA amb CIF A-
91001438, que faci efectiu l’import de //4.565,99.-// €, quantitat resultant dels 
càlculs realitzats en funció dels quilòmetres no recorreguts per ambdós vehicles, una 
vegada finalitzat el contracte, i aplicant-hi l’import ofert per l’empresa en la seva plica, 
en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la 
present resolució. El pagament s’haurà de fer efectiu mitjançant ingrés en el número 
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de compte IBAN: ES27 2100 0552 1002 0000 6856, i es farà arribar el justificant de 
pagament telemàticament.

SEGON. Notificar el present acord a l’empresa Alphabet España Fleet Management, 
SA amb CIF A-91001438 pel seu coneixement i efectes.

3. Aprovació de preus contradictoris, variacions d'amidaments i modificació 
de contracte de les obres de reparació i consolidació estructural del pavelló 
municipal d'esports, fase 1.

En data 16 de febrer de 2017 es va formalitzar el contracte de les obres necessàries 
per a la reparació i consolidació estructural del pavelló municipal d’esports, fase 1, de 
Corbera de Llobregat, a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU amb CIF B-64311913, per 
import total màxim de //233.106,74.-// €, 21% d’IVA exclòs, signant-se l’acta de 
comprovació del replanteig el dia 28 de març.

La direcció facultativa d’aquestes obres ha emès informe en data 4 de maig de 2017, 
que queda incorporat a l’expedient, en relació als dos preus contradictoris amb import 
de PEM d’11.469,26 €, i un import de PEC de 9.540,24 €, 21% d’IVA exclòs, generats 
respecte del projecte d’obres adjudicat i sorgits per circumstàncies imprevistes durant 
l’execució de les obres, adjuntant-ne la corresponent acta de preus contradictoris núm. 
01, signada per la direcció facultativa i per l’empresa adjudicatària. Així mateix, 
l’informe inclou la justificació de l’augment dels amidaments de partides existents 
sobrevingudes pels nous preus i de la disminució o anul·lació d’amidaments d’altres 
pel mateix motiu, amb un import de PEM de 1.965,23 €. També en sol·liciten la seva 
aprovació i manifesten que l’execució dels nous preus i amidaments afectats no fan 
necessària l’ampliació del termini del contracte, de manera que la data final 
d’acabament continua essent el 28 de juliol de 2017.

La incorporació dels nos preus sorgits i la variació en els amidaments de diferents 
partides suposen un increment total de l’import adjudicat de 11.174,94 €, 21% d’IVA 
exclòs, equivalent a un 4,79% sobre el contracte adjudicat.

El tècnic municipal responsable del contracte ha emès informe favorable al respecte 
en data 16 de maig de 2017, en considerar que el document presentat per la direcció 
facultativa compleix els requisits formals per a un acta de preus contradictoris, i que 
aquest preu s’ha utilitzat per a justificacions de treballs no previstos en el projecte.

L’informe emès pel tècnic director de les obres s’ajusta a l’establert als articles 158 i 
160 del RGLCAP.

L’empresa adjudicatària Vialitat i Serveis, SLU amb CIF B-64311913 ha donat 
conformitat als nous preus, a proposta de la direcció facultativa de les obres, 
mitjançant la signatura de l’acta núm. 01 dels preus contradictoris amb codis PC-1 i 
PC-2.
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L’article 158 RGLCAP estableix que els nous preus, un cop aprovats per l’òrgan de 
contractació, es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del 
projecte, sense perjudici de la tramitació inherent a aquests tipus de modificacions.

El PCAP regulador d’aquest contracte estableix en la clàusula 7.2 relativa a les 
modificacions del contracte, que aquest es podrà modificar només per raons d’interès 
públic i segons el previst a l’article 107 del TRLCSP, tal i com és el cas que ara ens 
ocupa, en no superar l’import proposat per a la modificació, ni en el seu conjunt, el 
10% de l’import d’adjudicació i en donar-se el supòsit de l’article 107.1.e, on es 
permeten les modificacions contractuals en supòsits on sigui necessària ajustar la 
prestació a especificacions tècniques, mediambientals, urbanístiques, de seguretat o 
d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.

Atès el previst a l’article 99.3 on s’estableix que, quan el preu del contracte 
experimenti una variació com a conseqüència d’una modificació de contracte, s’haurà 
de reajustar l’import de la garantia dipositada en el termini de 15 dies comptats des 
de la notificació de l’acord de modificació, per guardar la deguda proporció amb el nou 
preu modificat, cal requerir l’empresa adjudicatària que dipositi un nou import en 
concepte de fiança de 558,75 €, que correspondran al 5% del nou preu incrementat 
del contracte.  

La secretària general de l’Ajuntament ha emès al respecte informe que forma part de 
l’expedient.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Esports, la Junta de 
Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Aprovar els dos preus contradictoris amb codis PC-1 i PC-2 generats en 
l’execució de les obres per a la reparació i consolidació estructural del pavelló municipal 
d’esports, fase 1, de Corbera de Llobregat, amb un import de PEC de 9.540,24 €, 21% 
d’IVA exclòs, que comporta un increment en l’import adjudicat, en els termes de 
l’informe de la direcció facultativa que s’adjunta, entenent que queden incorporats a 
tots els efectes als quadres de preus del projecte, sense perjudici de la tramitació 
inherent a aquests tipus de modificacions.

SEGON. Aprovar les variacions dels amidaments amb un import de PEC de  1.634,70 
€, 21% d’IVA exclòs, que comporten un increment en l’import adjudicat, en els termes 
de l’informe de la direcció facultativa que s’adjunta.

TERCER. Aprovar la modificació del contracte de les obres per a la reparació i 
consolidació estructural del pavelló municipal d’esports, fase 1, de Corbera de 
Llobregat, adjudicat a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU amb CIF B-64311913, en els 
termes indicats en la part expositiva, per import de //11.174,94.-// €, 21% d’IVA 
exclòs, suposant un total de l’import adjudicat de //244.281,68.-// €, 21% d’IVA 
exclòs, i un increment del 4,79%.
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QUART. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la Direcció 
Facultativa de les obres.

CINQUÈ. Requerir a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU amb CIF B-64311913 per què 
presenti dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de 
la notificació del present acord, l’acreditació d’haver dipositat a disposició de 
l’Ajuntament la quantitat de //558,75.-// €, que correspon al 5% de l’import 
d’aprovació de la modificació del contracte, en concepte de fiança, en qualsevol de les 
modalitats previstes en l’article 96 del TRLCSP.

SISÈ. Formalitzar la modificació del contracte en document administratiu, una vegada 
dipositada la nova fiança.

SETÈ. Autoritzar i disposar la despesa per import total màxim de //13.521,68.-// euros 
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària núm. 
34.342.63204 del vigent pressupost municipal.

4. Acceptació del document d'obra acabada del contracte d'obres de les 
connexions i col·lectors en alta de la vessant entre Ca n'Armengol i Can Rigol.

En data 9 de març es va formalitzar el contracte de les obres de les connexions i 
col·lectors en alta de la vessant entre Ca n’Armengol i Can Rigol amb l’empresa 
Servidel, SLU amb CIF B-43387760, pel preu cert i global de //276.837,21.-// €, 21% 
d’IVA exclòs, signant-se l’acta de comprovació del replanteig el dia 21 del mateix mes, 
essent modificat en posteriors acords de la Junta de Govern Local, quedant fixat 
l’import total del contracte en //300.996,38.-// €, 21% d’IVA exclòs, //364.205,62.-// 
€ (IVA inclòs).

En data 8 de maig de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar la certificació final de 
les obres, una vegada signada l’acta de recepció de les mateixes el 6 d’abril de 2017.

En data 21 d’abril de 2017, la direcció facultativa de les obres presenta amb registre 
d’entrada 2017/3679, un exemplar original del document d’obra acabada, juntament 
amb una còpia de l’acta de recepció de les obres.

En data 2 de maig de 2017, el tècnic municipal responsable del contracte emet informe 
favorable respecte del document d’obra acabada presentat, atès que el considera 
correcte i complet amb la informació necessària de les obres. 

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

ACORDS

PRIMER. Restar assabentats del document d’obra acabada presentat relatiu a les 
obres de les connexions i col·lectors en alta de la vessant entre Ca n’Armengol i Can 
Rigol, i donar conformitat a l’informe emès al respecte pel tècnic municipal responsable 
del contracte.
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SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció facultativa pel 
seu coneixement i efectes.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
 
5. Aprovació Conveni de col·laboració en el marc del projecte Promoure 
l’Ocupació a la Indústria Local del Baix Llobregat.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, en virtut de les bases reguladores i la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva 
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, publicada 
en el BOPB en data 24 de març de 2016, va presentar a la convocatòria un projecte 
anomenat «Promoure l’ocupació a la indústria local del Baix Llobregat - 2ª fase».

En data 27 de juliol de 2016, la Diputació de Barcelona va notificar al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat la resolució d’atorgament, aprovada per la Junta de Govern de data 
14 de juliol de 2016, de la subvenció per al projecte «Promoure l’ocupació a la indústria 
local del Baix Llobregat – 2ª fase»

En data 28 de juliol de 2016 el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant Decret 
de Presidència número 162, ha aprovat l’acceptació de la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona i li ha fet arribar el comunicat d’aquest acord en data 2 de 
setembre de 2016. 

Per a la realització del projecte, el Consell Comarcal del Baix Llobregat compta amb la 
col·laboració de 20 ajuntaments de la comarca que es caracteritzen per disposar de 
serveis locals d’ocupació i promoció econòmica que tenen serveis d’atenció a les 
persones aturades i a les empreses de cadascun dels seus municipis, entre els quals 
es troba l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. En el marc d’aquesta col·laboració, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat consideren 
necessari aprovar el corresponent conveni de col·laboració.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Desenvolupament 
Econòmic, la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en el marc del projecte 
Promoure l’Ocupació a la Indústria Local del Baix Llobregat, Segona Fase, subvencionat 
per la Diputació de Barcelona.

SEGON. Notificar el present acord a tots els interessats per al seu coneixement.

6. Precs i preguntes.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació e0a17acdbfd54e07af919114b9e30324001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

17
/0

6/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=e0a17acdbfd54e07af919114b9e30324001


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

 

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 11:10 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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