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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 17 de juliol 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 10 DE JULIOL DE 2017.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:00 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, Rosa Boladeras Serraviñals, i assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:
-

Montserrat Febrero i Piera, primera tinenta d’alcaldessa
Ramon Gabarrón Rubio, segon tinent d’alcaldessa
Mercè Rocas i Rubió, tercera tinenta 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.
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. Aprovació preus contradictoris i modificació segona del contracte d'obres
de reparació del pavelló municipal d'esports, fase 1.

En data 5 de juny de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar la modificació d’aquest
contracte per incorporació dels preus contradictoris sorgits durant l’execució de les
obres, PC-1 i PC-2, i que van suposar un augment de l’import d’adjudicació de
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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.
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//11.174,94.-// €, 21% d’IVA exclòs, fixant l’import total del contracte en
//244.281,68.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb un increment del 4,79%.
La direcció facultativa d’aquestes obres ha emès informe en data 27 de juny de 2017,
que queda incorporat a l’expedient, en relació als tres preus contradictoris amb import
de PEM de 10.431,75€ €, i un import de PEC de 8.677,23 €, 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.
02, 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 decrement en l’import de PEM de -3.270,84, i una anul·lació
de tres partides que suposen un decrement de PEM de -577,99 €. 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 5.475,74 €, 21% d’IVA
exclòs, equivalent a un acumulat del 7,14% sobre el contracte adjudicat a l’inici de les
obres, establint l’import total del contracte en 249.757,42 €, 21% d’IVA exclòs.
El tècnic municipal responsable del contracte ha emès informe favorable al respecte
en data 4 de juliol 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
aquests preus s’han 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. 02 dels preus contradictoris amb codis PC-1,
PC-2 i PC-3.

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.
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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.
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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 273,79 €, 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 tres preus contradictoris amb codis PC-1, PC-2 i PC-3 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
//8.677,23.-// €, 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 decrement en l’import de
PEC de //-3.201,49.-// €, 21% d’IVA exclòs.
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 //5.475,74.-// €, 21% d’IVA
exclòs, suposant un total de l’import adjudicat de //249.757,42.-// €, 21% d’IVA
exclòs, i un increment del 2,35%, essent l’increment acumulat del 7,14%.

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 //273,79.-// €, 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.
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QUART. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la Direcció
Facultativa de les obres.
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SETÈ. Autoritzar i disposar la despesa per import total màxim de //6.625,65.-// euros
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària núm.
34.342.63204 del vigent pressupost municipal.
3. Adjudicació del contracte de servei de manteniment de les aplicacions
informàtiques Atalaya2 i Zktime.
Per acord de la Junta de Govern Local de 29 de maig de 2017, es van aprovar
l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques relatives al contracte de servei de manteniment de les aplicacions
informàtiques ZK Time Enterprise i Atalaya 2, i es va convocar la licitació, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, amb un import de 550,00 €/any, 21% d’IVA
exclòs, convidant únicament l’empresa Professional Software Development SL, per ser
la titular dels drets d’explotació i dels dret de propietat intel·lectual de les aplicacions.
Com a requisit per a l’adjudicació del contracte, es va requerir l’empresa Professional
Software Development SL per a què presentés declaració de conformitat a prestar el
servei en les mateixes condicions que l’oferta presentada per ells i que va servir per a
l’elaboració dels plecs.
En haver presentat l’empresa Professional Software Development SL amb CIF B81954307 la declaració i documentació requerides.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Règim Interior, la Junta
de Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de manteniment de les aplicacions
informàtiques ZK Time Enterprise i Atalaya 2 a l’empresa Professional Software
Development SL amb CIF B-81954307, per import de 550,00 €/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 juny de 2017, 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.

TERCER. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
QUART. Disposar la despesa per import total de 665,50 €, que inclou l’IVA, amb càrrec
a la consignació pressupostària de la partida 02.920.21300 del vigent pressupost
municipal.
4. Adjudicació del contracte de subministrament, en la modalitat de lloguer,
de dos vehicles tipus turisme per a la Policia Local.
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SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i publicar-lo en el
perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
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Per acord de la Junta de Govern Local de 8 de maig de 2017 es van aprovar l’expedient
i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
relatius al contracte de subministrament en la modalitat d’arrendament de dos vehicles
tipus turisme per a la Policia Local, amb una durada inicial de 48 mesos, i es va
convocar la licitació, mitjançant procediment obert i per a la tramitació ordinària amb
aplicació de mesures de gestió eficients en la tramitació, amb un pressupost base de
licitació de //56.336,64.-// €, 21% d’IVA exclòs.
En data 8 de juny de 2017 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de l’única plica
presentada i admesa, essent posteriorment valorada per la Mesa de Contractació amb
el resultat que consta en l’acta emesa en data 13 de juny de 2017, que s’incorpora a
l’expedient, i on es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Alphabet
España Fleet Management, SA amb CIF A-91001438, en haver obtingut la
puntuació màxima de 100 punts, i proposar un import total 53.520,75 €, 21% d’IVA
exclòs.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/1114, de 15 de juny, es va requerir l’empresa
Alphabet España Fleet Management, SA amb CIF A-91001438, 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 de 53.520,75 €, 21%
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 i fes efectiu el
pagament de l’anunci de licitació.
En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits
en el Decret d’Alcaldia núm. 2017/1114, de 15 de juny.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Seguretat Ciutadana,
la Junta de Govern Local acorda el següent:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament en la modalitat d’arrendament
de dos vehicles tipus turisme per a la Policia Local de Corbera de Llobregat,
corresponents als vehicles Nissan Pulsar dCi EU6 81kW (110CV) ACENTA berlina con
portón 81kW (110CV) 5P manual, a l’empresa Alphabet España Fleet Management, SA
amb CIF A-91001438, per import total màxim de //53.520,75.-// €, 21% d’IVA exclòs,
amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions
Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals i les propostes tècniques i
econòmiques incloses a la seva proposició, establint com a data inicial del contracte el
7 d’agost de 2017, data de lliurament dels vehicles.
SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com els informes
de valoració, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
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ACORDS

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

2a4dce4ebd0443e1a99d1c7ae0fc06b4001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

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. La despesa de caràcter plurianual per import total del contracte que inclou
l’IVA de //64.760,11.-// €, es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària núm.
20.132.20400 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que es consigni
en els pressupostos dels exercicis 2018, 2019, 2020 i 2021, en les quanties següents:
Exercici 2017. Disposar la despesa per a l’any 2017 per import de //5.396,67.-// €.
Exercicis 2018 a 2020. Disposar la despesa pels anys 2018 a 2020 per import de
//16.190,03.-// €.
Exercici 2021. Disposar la despesa per a l’any 2021 per import de //10.793,35.-// €.
CINQUÈ. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de //3.407,22.-// € aprovada
en el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient, amb el següent desglòs:
Exercici 2017 ..................... 283,94 €
Exercici 2018 a 2020 .......... 851,80 €
Exercici 2020 ..................... 567,88 €
5. Actualització de preus per a l'any 2017/2018 del contracte de gestió
integral del servei de l'enllumenat públic i de serveis de consum energètic
amb inversió a les instal·lacions del municipi.

Per acord del Ple municipal, de 9 de juliol de 2013, es va modificar el contracte
comportant un augment del preu d’adjudicació de //6.589,14.-// €, 21% d’IVA exclòs,
quedant fixat l’import total anual en //328.063,98.-// €, 21% d’IVA exclòs. En aquest
acord també es va establir una modificació en la inversió inicial en afegir la prestació
P5, amb previsió de finalització de la inversió inicial a l’octubre del 2013.
Per acord del Ple municipal, de 29 de juliol de 2014, es va modificar el contracte, per
actualització dels imports de les prestacions P1, P2, P3 i P5 per a l’anualitat 2014, una
vegada finalitzada la inversió inicial amb efectes 1 de juliol de 2014, i es va aprovar la
delegació de funcions com a òrgan de contractació en la Junta de Govern Local, per a
l’adopció de tots aquells acords a adoptar com a conseqüència de l’execució del
contracte de conformitat amb el plec de clàusules administratives i tècniques
particulars.
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En data 11 de gener de 2013 es va formalitzar amb l’empresa ELECNOR SA amb CIF
A-48027056, el contracte per a la gestió integral del servei de l’enllumenat públic i de
serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions municipals, per import
total de //4.153.099,63.-// € (21% d’iva exclòs) pels 160 mesos de durada inicial del
contracte, amb data d’inici d’efectes l’11 de gener de 2013 i acabament el 10 de maig
de 2026.
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Per acord del Ple municipal, d’11 de novembre de 2014, es va modificar el contracte,
per canvi en la facturació del subministrament establert en el plec de clàusules
administratives particulars inicial, i es va aprovar el text refós d’aquest plec que
incorpora les modificacions del text aprovades.
En la clàusula 1.16 del text refós del plec de clàusules econòmico-administratives
particulars estableix que anualment s’han d’actualitzar els preus de totes les
prestacions a data de finalització de la P4. En l’última actualització de preus aprovada
per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2016, es va fixar l’import
anual del contracte en 203.166,89 €, IVA exclòs
En data 30 de juny de 2017 el tècnic municipal ha emès informe al respecte, que
s’incorpora a l’expedient, i que es transcriu en el seu apartat de conclusions:
“(..)
Conclusions
Atès tot allò comentat i un cop aplicats els criteris de revisió establerts al text refós
del plec de clàusules i a la modificació del contracte aprovada pel Ple de l'Ajuntament
en sessió ordinària de 9 de juliol de 2013, es proposen els següents imports anuals
per a cada prestació del contracte amb efectes 1 de juliol de 2017:
P1g: 8.655,48 € (IVA exclòs)
P1i: 56.751,59 € (IVA exclòs)
P2: 92.889,98 € (IVA exclòs)
P3: 22.986,75 € (IVA exclòs)
P5: 23.482,88 € (IVA exclòs)
Als preus de la P6 se'ls aplica a tots els coeficient Kt = 0,942. ”
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda el següent:

PRIMER. Aprovar l’actualització del preu de les prestacions P1g, P1i, P2, P3 i P5 en
base a les especificacions i càlculs establerts en l’informe tècnic de data 30 de juny de
2017, fixant el nou import anual del contracte en 204.766,68 €, IVA exclòs, que amb
aplicació del 21% d’IVA queda establert en 247.767,68 €, amb els següents imports
anuals per a cada prestació amb efectes 1 de juliol de 2017:
P1g: 8.655,48 € (IVA exclòs)
P1i: 56.751,59 € (IVA exclòs)
P2: 92.889,98 € (IVA exclòs)
P3: 22.986,75 € (IVA exclòs)
P5: 23.482,88 € (IVA exclòs)
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual que inclou l’IVA, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària del vigent pressupost municipal i subordinada al
crèdit pressupostari que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2018 i següents,
segons el següent detall:
Anualitat

Partida

Import

2017
2018 a 2025
2026

13.165.22799
13.165.22799
13.165.22799

967,88 €
1.935,74 €
715,04 €

TERCER. Aprovar el coeficient de revisió Kt amb valor de 0,942 que s'haurà d'aplicar
a tots els preus vigents dels treballs complementaris (P6) a partir de l'1 de juliol de
2017.
QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i
efectes, així com l’informe tècnic.
6. Adjudicació del contracte de subministrament d'una màquina de desherbar
amb aigua calenta.
Per acord de la Junta de Govern Local de 29 de maig de 2017 es van aprovar
l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques relatius a la contractació del subministrament per a l’adquisició d’una
màquina de desherbat amb aigua calenta per a fer tractaments en carrers i espais
verds al municipi de Corbera de Llobregat, i es va convocar la licitació, mitjançant
procediment obert i per a la tramitació ordinària amb aplicació de mesures de gestió
eficients en la tramitació, amb un pressupost base de licitació de //24.000,00.-// €,
21% d’IVA exclòs.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/1229, de 28 de juny, es va requerir l’empresa Vicreu,
SA amb CIF A-58492117, 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 de 21.758,54 €, 21% 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.
En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits
en el Decret d’Alcaldia núm. 2017/1229, de 28 de juny.
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En data 15 de juny de 2017 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de les tres
pliques presentades i admeses, essent posteriorment valorades per la Mesa de
Contractació amb el resultat que consta en l’acta emesa en data 26 de juny de 2017,
que s’incorpora a l’expedient, i on es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa
licitadora Vicreu, SA amb CIF A-58492117, en haver obtingut la millor puntuació amb
95 punts, i proposar un import total 21.758,54 €, 21% d’IVA exclòs.
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Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament per a l’adquisició d’una màquina
per a desherbar amb aigua calenta, a l’empresa Vicreu, SA amb CIF A-58492117, per
import total màxim de //21.758,54.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb subjecció al Plec de
Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de
Clàusules Administratives Generals i les propostes tècniques i econòmiques incloses a
la seva proposició.
SEGON. Autoritzar la constitució de la garantia per import de //1.087,93.-// €
mitjançant la retenció de l’import del contracte, segons sol·licitud presentada per
l’empresa adjudicatària.
TERCER. 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.
QUART. Formalitzar el present contracte en document administratiu i amb signatura
digital, dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació,
segons s’estableix en l’article 8.i) Mesures de gestió eficient en la tramitació del Decret
Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública,
al qual s’annexarà el Plec de clàusules com a part integrant, i publicar-lo en el perfil
del contractant de conformitat amb l’article 154 del TRLCSP.
CINQUÈ. Establir que la data d’entrega del subministrament serà de màxim dos mesos
a comptar de la data de formalització del contracte, que serà aquella que figuri en el
document de formalització.
SISÈ. Disposar la despesa per import total del contracte que inclou l’IVA de
//26.327,83.-// €, que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària núm.
13.136.62300 del pressupost municipal vigent.
SETÈ. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de //2.712,17.-// € aprovada en
el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient.

7. Aprovació de la minuta tipus del conveni de cessió d'ús de karts.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat a través de la Policia Local, realitza cursos
d’educació viària als alumnes dels diferents centres escolars de la vila. Aquests cursos
integren una part de formació teòrica i pràctica, consistents en pràctiques de
conducció de vehicles tipus “karts” en un circuit tancat.
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MOBILITAT
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Per a aquesta activitat aquest Ajuntament va adquirir 4 karts així com la senyalització
necessària per al circuit.
Per tal de poder estendre la realització d’aquests cursos pel territori, es voluntat
d’aquesta Regidoria poder oferir la seva cessió a entitats sense ànim de lucre i altres
administracions properes que així ho sol·licitin.
A tal efecte s’ha redactat una minuta tipus del conveni de cessió del material, tot
incorporant les condicions per a la realització de l’activitat d’educació viària.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Seguretat Ciutadana i
Mobilitat, la Junta de Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Aprovar, de conformitat amb el text del document que resta incorporat a
l’expedient, la minuta tipus del conveni de col·laboració de cessió d’ús de karts per a
la realització d’activitats d’educació viària.
SEGON. Facultar la regidora delegada de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat per
a la signatura de la documentació que s’escaigui en execució d’aquest acord, havent
de donar compte a la Junta de Govern Local dels convenis específics que es vagin
formalitzant als efectes corresponents.

CULTURA
8. Atorgament subvencions concurrència competitiva entitats àmbit cultural
any 2016.

La Junta de Govern Local en la sessió del 20 de març de 2017, 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 2016. Aquest acord es
va publicar en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de 6 d’abril de 2017.
D’acord amb la clàusula 10a. 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 del 7 d’abril al 9 de maig
(ambdós inclosos).
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El Ple de l’Ajuntament en data 28 de desembre de 2016 va aprovar les Bases
Reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
per part dels departaments d’Esports i Cultura, per a activitats realitzades durant l’any
2016, i d’Ensenyament, per a activitats realitzades durant el curs escolar 2015-2016.
Aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de 26 de gener de
2017.
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Les sol·licituds presentades per les entitats dins del termini establert per a la
presentació, són les següents:
R.E. 2017/3761, 25 d’abril, i R.E. 2017/5313, de 7 de juny, entitat sol·licitant: Societat
Coral Diadema Corberenca.
R.E. 2017/4039, de 4 de maig, i R.E. 5157/2017, de 5 de juny, entitat sol·licitant:
Associació del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova.
R.E. 2017/4126, de 8 de maig, entitat sol·licitant: Associació Sons Corbera.
R.E. 2017/4162, de 9 de maig, i R.E. 2017/5315, de 7 de juny, entitat sol·licitant:
Associació de col·leccionistes de Corbera.
R.E. 2017/4170, de 9 de maig, i R.E. 2017/5471, de 12 de juny, entitat sol·licitant:
Centre d'esplai Corbera.
R.E. 2017/4171, de 9 de maig, i R.E. 2017/5781, 19 de juny, entitat sol·licitant:
Societat Cultural Sant Telm.
R.E. 2017/4173, de 9 de maig, R.E. 2017/4186, de 10 de maig, R.E. 2017/5008, de
31 de maig, R.E. 2017/5119, de 2 de juny, R.E. 5490/2017, de 13 de juny, entitat
sol·licitant
En data 29 de maig de 2017, i R.E. 2017/4906, l’entitat Associació Sons Corbera
comunica el seu desestiment a la sol·licitud de subvenció.
En data 29 de juny de 2017 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.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura, la Junta de
Govern Local acorda el següent:
ACORDS

SEGON.- Resoldre la referida convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts
econòmics per activitats culturals durant l’any 2016 a les entitats relacionades a
continuació:

ENTITATS
Societat Coral Diadema

TOTAL
6.114,04
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PRIMER.- Tenir per desistida, la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat
Associació Sons Corbera, el 8 i 29 de maig, R.E. 2017/4126 i R.E. 2017/4906,
respectivament, atès que així ho han comunicat.
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Associació
de
Patrimoni
Històric
Associació Col·leccionistes
Centre d'Esplai Corbera
Societat Sant Telm
Amics de Corbera

2.500,00
3.236,84
3.000,00
4.315,79
6.833,33
26.000,00

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 14, de les Bases específiques d’aquesta convocatòria, abans del 30 de
setembre de 2017.

a) Justificació de la realització de l’obra o activitat subvencionada i el seu cost.
b) Memòria de l’activitat.
c) 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.
d) 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.
e) Exemplars de totes les edicions, les publicacions i la propaganda o la publicitat
de 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 19.
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 lliurant la documentació que correspongui per mitjans
electrònics a traves de la seu electrònica de l'Ajuntament (aplicació e_tram).
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Per a la correcta justificació de la subvenció, caldrà acreditar els requisits que a
continuació es detallen, amb la presentació dels documents corresponents per mitjans
electrònics a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (aplicació e_tram), segons
model normalitzat, que es podrà obtenir a traves de la pagina web de l'ajuntament
(www.corberadellobregat.cat):
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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, si escau, de les quantitats atorgades en
concepte de bestreta.
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 26.000€, 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.

ESPORTS
9. Atorgament subvencions concurrència competitiva entitats àmbit esportiu
any 2016.
En data 5 de juny de 2017 les sol·licituds presentades a la convocatòria aprovada per
la Junta de Govern Local el 3 d’abril de 2017 per a la concessió de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, per a activitats realitzades durant l’any 2016 a
l’àmbit de l’esport, han estat examinades i valorades per la Comissió d’Avaluació i se
n’ha extès l’acta corresponent, que s’incorpora a 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. Resoldre la referida convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts
econòmics a les entitats relacionades a continuació:

Club Futbol Corbera G64085368: 8.747,71€
Club Bàsquet Corbera G60921020: 8.327,82€
Club Hoquei Corbera G58232539: 5.311,61€
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 5.794,48€
Societat Atlètica Corbera G60694890: 5.395,58€
Moto Club Corbera G59564112: 4.642,32€
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 5.780,48€
TOTAL: 44.000,00 €
La sol·licitud presentada per l’entitat Speleocorb G64212889 no resulta
subvencionable per no arribar a un mínim de 3 punts, de conformitat amb la base 13
de la convocatòria.
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ESPORTIVES ANY 2016:
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SEGON. 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.
TERCER. Una vegada efectuada l’activitat, s’haurà de justificar la despesa amb la
presentació dels documents corresponents per mitjans electrònics a traves de la seu
electrònica de l’Ajuntament (aplicació e_tram) que es podrà obtenir de la pàgina web
de l’ajuntament (www.corberadellobregat.cat):
a) S’haurà de justificar la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost.
b) S’haurà de presentar memòria de l’activitat.
c) S’hauran d'aportar els originals de les factures, minutes i demés justificants de les
despeses efectuades pel beneficiari com a mínim fins l’import de la subvenció rebuda,
i que hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent
aplicable i els justificants de pagament que consistiran en rebuts domiciliats o emesos
pel proveïdor segellats i signats i/o transferències bancàries on s'identifiqui l'import,
el nom del beneficiari de la transferència i el concepte del pagament. 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.
d) Exemplars de totes les edicions, les publicacions i la propaganda o la publicitat de
l'activitat subvencionada, i també del seu resultat, si aquest consisteix en treballs
gràfics, de redacció o àudio-visuals. S'haurà de fer constar la frase “amb el suport de
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat” juntament amb l'anagrama facilitat per
l'Ajuntament.
e) El termini per a justificar la despesa finalitzarà el 30 de setembre de 2017.
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 lliurant la documentació que correspongui per mitjans
electrònics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (aplicació e_tram).

Club Futbol Corbera G64085368: 8.747,71€
Club Bàsquet Corbera G60921020: 8.327,82€
Club Hoquei Corbera G58232539: 5.311,61€
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 5.794,48€
Societat Atlètica Corbera G60694890: 5.395,58€
Moto Club Corbera G59564112: 4.642,32€
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 5.780,48€
TOTAL: 44.000,00 €
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als interessats per mitjans electrònics i efectuar
les corresponents publicacions de conformitat amb la normativa vigent.
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QUART. Disposar la despesa per import de 44.000,00 € amb càrrec a la partida
34.341.48900 de l'estat de despeses del vigent pressupost municipal, desglossat de
la següent manera:
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RECURSOS HUMANS
10. Aprovació de les bases del procés selectiu per cobrir vacant, en règim
d'interinitat de personal laboral, mitjançant concurs-oposició, inclòs en la
categoria de tècnic/a mig.
Actualment no es dona servei a l’Aula Oberta dels dos instituts de Corbera de
Llobregat.
Les tasques d’aquesta vacant són les següents:
-

-

Col·laborar en la gestió l’aula oberta del dos instituts del municipi de Corbera de
Llobregat.
Treballar l’assoliment de les competències bàsiques de l’educació secundària
impartint classes mitjançant activitats funcionals i manipulatives.
Acompanyar en l’acció tutorial, especialment en l’acollida, les habilitats socials i en
el seguiment de la progressió personal, acadèmica i professional de l’alumnat.
Establir relacions amb l’alumnat positives amb l’objectiu d’incrementar el nivell
d’autoestima, la motivació pels aprenentatges i les expectatives de futur de
l’alumnat.
Acompanyar a l’alumnat en la inserció escolar, social i laboral.
Interrelacionar-se amb educadors i professors que intervinguin en l’aula oberta,
així com amb serveis socials del municipi, si s’escau.
Gestionar la recerca d’empreses col·laboradores per a la realització de pràctiques
laborals de l’alumnat i fer el seguiment al respecte.
Tenir coneixement dels recursos locals disponibles per a dur a terme les activitats
i pràctiques amb l’alumnat.
Col·laborar en les tasques de gestió de l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament.

L’EBEP dona la possibilitat de realitzar processos de selecció àgils, sempre que es
compleixin amb els requisits constitucionals de mèrit i capacitat.
Vistes les funcions, es creu necessari, urgent i inajornable tenir aquesta figura dins
dels instituts del nostre municipi, considerant aquest servei essencial per al
desenvolupament educatiu de l’alumnat dels dos centres educatius
El regidor delegat de d’ensenyament i esports ha emès provisió.

ACORDS
PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per tal de cobrir la vacant,
mitjançant nomenaments interí, i possibles suplències del personal de plantilla i per a
llocs de treball inclosos en la categoria de tècnic/a mig, mitjançant concurs-oposició, i
ordenar la seva publicació integra al BOPB, al tauler d’edictes de la Corporació i al web
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Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Règim Interior, la Junta
de Govern Local acorda el següent:

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

2a4dce4ebd0443e1a99d1c7ae0fc06b4001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

municipal, i la publicació d’un anunci al DOGC on es contingui extracte de la
convocatòria i dades del BOPB en el que s’hagin publicat les corresponents bases.
SEGON. Obrir convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini
de 20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds de participació, a comptar des
del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria en el DOGC.
Les presents bases constitueixen un acte de tràmit qualificat i, en conseqüència, són
impugnables, en els termes dels articles 112.1 i 123.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
mitjançant la interposició d’un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament o directament davant l’ordre jurisdiccional contenciósadministratiu.
11. 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 10:55
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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