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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 15 d’octubre 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 8 D’OCTUBRE DE 2018.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:10 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:
-

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:

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
SALUT PÚBLICA
2. Adjudicació del contracte de servei per a la prevenció i control de la
legionel·losi a totes les instal·lacions i edificis de titularitat municipal.
En data 30 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
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l’expedient de licitació per a la contractació del servei de prevenció i control de la
legionel·losi en tots els edificis i instal·lacions de titularitat municipal, mitjançant el
procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost base de licitació màxim de
//20.510,00.-// €, 21% d’IVA exclòs, per a l’any de durada del contracte, amb data
d’inici d’efectes l’1 de setembre de 2018.
Dins el període de presentació cinc (5) empreses van presentar proposicions, Sistemas
de Gestión Ambiental SL amb CIF B64172018 i registre d’entrada 2018/9098, de
14/09/18, Braut Eix Ambiental SL amb CIF B63701775 i registre d’entrada 2018/9220,
de 17/09/18, Eminfor SL amb CIF B59035675 i registre d’entrada 2018/9221, de
17/09/18, Servicios Legionella Calidad Ambiental SL amb CIF B65104812 i registre
d’entrada 2018/9268, de 18/09/18, i Rains Control de Plagas, SL amb CIF B60720042
i registre d’entrada 2018/9269, de 18/09/18.
En data 20 de setembre de 2018 va tenir lloc l’obertura del sobre únic digital de les
cinc proposicions presentades, resultant-ne admeses totes amb excepció de la
presentada per Servicios Legionella Calidad Ambiental, SL amb CIF B65104812, essent
posteriorment valorades per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en
l’acta emesa en la mateixa data, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil
del contractant en data 27 de setembre de 2018, i on es proposa l’adjudicació del
contracte a l’empresa licitadora Rains Control de Plagas, SL amb CIF B60720042, en
tenir suficientment acreditada la seva capacitat d’obrar amb l’Administració, haver
obtingut la màxima puntuació amb 90 punts i no haver incorregut en baixa anormal,
amb un import total de 14.771,19 €, 21% d’IVA exclòs.
Ateses les dades en què es produirà l’adjudicació, la nova data d’inici del contracte és
l’1 de novembre de 2018. En aquest sentit procedeix reajustar les anualitats de la
despesa autoritzades en el resolent tercer de l’acord d’incoació aprovat en data 30 de
juliol de 2018.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Salut Pública proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de prevenció i control de la legionel·losi en
tots els edificis i instal·lacions de titularitat municipal, a l’empresa Rains Control de
Plagas, SL amb CIF B60720042, per import total màxim de 14.771,19 €, 21% d’IVA
exclòs, per a l’any de durada inicial del contracte, amb data d’inici d’efectes 1 de
novembre de 2018, i amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars,
al Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les
propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.
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.
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TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 6.943,96 € dels
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pressupostos del 2018 i del 2019 aprovada en el resolent tercer de l’acord d’incoació
d’aquest expedient, amb el següent desglòs:



Exercici 2018 ............ 5.293,51 €
Exercici 2019 ............ 1.650,45 €

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total del contracte de
17.873,14 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 24.311.22700 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit
que es consigni en el pressupost de l’exercici 2019, amb el següent desglòs:



Exercici 2018...................... 2.978,86 €
Exercici 2019...................... 14.894,28 €

CINQUÈ. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel
contractista de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als
licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà
amb la presentació de la mateixa en la seu electrònica de l’Ajuntament.
La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant de conformitat
amb l’article 154 de la LCSP.
ENSENYAMENT
3. Aprovació de la primera addenda del Conveni de col·laboració amb el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en matèria
d'atenció educativa, a través del projecte Aula Oberta. (2018-2019 i 20192020).
Des de l’any 2005 fins ara, l'Aula Oberta de Corbera de Llobregat ha anat treballant
per tal de crear una estructura ferma i consolidada de Projecte d'Atenció a la Diversitat
d'Educació Secundària del municipi, i ser un recurs extraordinari per atendre de
manera efectiva les necessitats educatives de determinats/des alumnes.

En data 27 de juny de 2018 el Tècnic d'ensenyament emet informe segons el qual es
justifica la sol·licitud de renovació d'aquest programa per un període de dos anys,
2018-2020.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
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Cada dos anys, segons normativa del Departament d' Ensenyament, s'ha de procedir
a la pròrroga del projecte d'Aula Oberta.
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PRIMER. Aprovar la Primera addenda del Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
en matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’ensenyament secundari
obligatori, a través del projecte Aula Oberta, que es dur a terme en els centres Institut
Can Margarit i Institut de Corbera de Llobregat, per als cursos acadèmics 2018-2019
i 2019-2020.
SEGON. Notificar aquest acord als Serveis Territorials d'Ensenyament del Baix
Llobregat i donar trasllat de la memòria 2016-2018.
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.
ENSENYAMENT
Urgència I. Acceptació de la subvenció per al sosteniment del funcionament
de l'Escola de Música Lluís Soler i Ametller, al Departament d'Ensenyament
(curs 2016-2017).
El 13 de març de 2018, amb NRE ENTRA-2018-2386, l'Ajuntament va rebre tramesa
del Departament d'Ensenyament per tal d'iniciar l'expedient de subvenció per al
sosteniment del funcionament de l'escola municipal de música corresponent al curs
2016-2017, juntament amb la sol·licitud de subvenció i la documentació que l'ha
d'acompanyar.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 24 d’abril de 2018, va acordar
sol·licitar l’esmentada subvenció.

Entre la documentació que es requereix per a la justificació de la subvenció, s’hi ha
d’incloure un acord d’acceptació per part de l’òrgan competent de la corporació.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Acceptar la subvenció per al sosteniment del funcionament de l'Escola
Municipal de Música Lluís Soler i Ametller, al Departament d'Ensenyament, per al curs
2016-2017, per import de 16.753,02.-€
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El 24 de juliol de 2018, amb NRE ENTRA-2018-7459, l’Ajuntament va rebre tramesa
de l’atorgament de la subvenció per import de 16.753,02.-€, tot obrint termini per a
la seva justificació que clou el 11 d’octubre de 2018.
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SEGON.- Trametre la documentació de justificació abans del 12 d’octubre de 2018.
4. Precs i preguntes.
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 09:25
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària 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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