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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 18 de juny 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 EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE PRIMERA 
CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 11 DE JUNY 
DE 2018.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:30 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió extraordinària i urgent 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
- 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.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

2. Atorgament subvenció any 2018 i aprovació minuta conveni regulador amb 
l'Associació del Casal de la Gent Gran les Magnòlies.

En data 20 de febrer de 2018 l’Associació del Casal de la Gent Gran les Magnòlies ha 
presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les activitats que desenvolupa. 
Aporta, també, una memòria de l’entitat, pressupost, declaracions responsables i 
acreditacions d’estar al corrent de les obligacions tributàries.

D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, reconeix i valora l’experiència en 
la gestió i la participació de l’Associació,  per la qual cosa es considera convenient per 
a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una subvenció 
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directa que permeti a l’Associació disposar tant de les instal·lacions com dels mitjans 
necessaris per a la realització d’activitats que apleguin la diversitat d’interessos del 
col·lectiu de la gent gran, permeti la creació d’espais relacionals, d’intercanvi, 
solidaritat i ajuda mútua i que potencií tant la programació d’activitats en el sí de 
l’equipament com fora.

A tal efecte, està prevista una consignació nominativa en el Pressupost general 2018 
per a l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat.

D’acord amb la clàusula 10a de l’Ordenança general de subvencions, que estableix que 
la concessió directa normalment es formalitzarà en un conveni, s’ha redactat el 
corresponent conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació del Casal de la 
Gent Gran les Magnòlies per tal de fomentar la realització de les activitats d’acció social 
i en regula les condicions.

Correspon a la Junta de Govern Local l’adopció dels acord d’acceptació d‘ajuts per 
delegació de l’alcaldia (Decret 757/2018)

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa 
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació 
del Casal de la Gent Gran les Magnòlies (NIF G61105771), per import de 5.950,00 € 
destinada a finançar la realització d’activitats d’acció social al municipi desenvolupades 
durant l’any 2017.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació del Casal de la Gent Gran les 
Magnòlies, per fomentar la realització d’activitats d’acció social, segons el text que 
queda incorporat a l’expedient.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’Associació del Casal de la Gent Gran les 
Magnòlies, amb NIF G61105771, per import de 5.950,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 30.337.48902  del vigent pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació del 50% en concepte de bestreta d’acord amb les 
condicions establertes a la clàusula tercera de l’esmentat conveni. 

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

SISÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
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3. Acceptació ajut fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb la 
plataforma telemàtica Xaloc.”

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 22 de febrer de 2018 va 
adoptar un acord de concessió del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Els serveis locals d’ocupació amb la plataforma telemàtica Xaloc” en el marc del 
Catàleg de serveis 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per un import 
total de 14.237,69€ amb codi XGL 18/Y/248960.

De conformitat amb l'apartat tercer de la part dispositiva de l’acord de concessió, cal 
acceptar expressament l'ajut concedit.

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic proposa 
a la Junta de Govern Local l’adopció del següent: 

ACORD

ÚNIC.- Acceptar l'ajut concedit per la Diputació de Barcelona, consistent en el fons de 
prestació “Els serveis locals d’ocupació amb la plataforma telemàtica Xaloc” en el marc 
del Catàleg de serveis 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per un 
import total de 14.237,69€ amb codi XGL 18/Y/248960, en els termes de la concessió 
i les condicions per a la seva execució, tal com es recullen en l’acord de Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data 22/02/2018 notificat a aquest ens.

MEDI AMBIENT

4. Presentació de Recurs d'alçada contra la resolució emesa de la subvenció 
per al manteniment de les franges a Can Margarit

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya, en data 17 d’octubre de 2016, mitjançant Ordre ARP/279/2016, va aprovar 
les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i 
nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril.

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, en data 8 de febrer de 
2018, mitjançant resolució ARP/300/2018, convoca per a l’any 2018 els ajuts per al 
tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 
5/2003, de 22 d’abril (ref. BDNS 385920) (Resolució de 8 de febrer, publicada al BOE 
núm., 52, de 28 de febrer).

En data 26 de març de 2018 la Junta de Govern Local aprova la sol·licitud al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya, d’un ajut destinat a l’execució del manteniment de les franges de protecció 
perimetral enfront d’incendis forestals en les urbanitzacions i nuclis de població 
afectats per la Llei 5/2003, que són: la Soleia, la Creu de Sussalba, Mas d’en Puig, Can 
Canonge, Can Palet, la Creu Nova, el Puntarró, Socies, Can Moriscot, Can Coll, Can 
Margarit, les Cases Pairals, Can Llopart, Santa Maria de l’Avall, els Carsos, el Mirador 
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i Can Montmany de Mas Passoles (16 urbanitzacions i 1 nucli de població). La sol·licitud 
es va presentar en data 27 de març de 2018, amb registre d’entrada al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 9015/223890/2018.

En data 28 de maig de 2018, amb registre d’entrada 2018/5072, se’ns comunica la 
resolució emesa per la Directora General de la Direcció General d’Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya. En aquesta resolució es concedeix l’ajut 
sol·licitat a 9 urbanitzacions/nuclis de població, concretament a: Socies, Mas d’en Puig, 
Can Canonge, Can Llopart, Can Palet, Creu Sussalba, Can Moriscot, Can Margarit i Can 
Coll; i es forma una llista de reserva de les actuacions admeses que s’ajusten a 
l’objecte subvencionable i que no han resultat beneficiàries per manca de crèdit. 

En relació a la urbanització Can Margarit es va sol·licitar un ajut per a estassada de 
matoll i tallada d’arbrat i estassada de matoll. Es considera que hi ha un error material 
o de fet en la resolució emesa per la urbanització Can Margarit, ja que no s’ha valorat 
l’ajut sol·licitat per a tallada d’arbrat i estassada de matoll.

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent: 

ACORD

ÚNIC. Facultar l’alcaldessa per a la formulació d’un recurs d’alçada contra la resolució 
emesa en data 28 de maig de 2018, de concessió dels ajuts pel tractament de la 
vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 
d’abril; concretament sobre la manca de subvenció en la urbanització Can Margarit per 
les actuacions de tallada d’arbrat i estassada de matoll.

5. Aprovació sol·licitud subvenció caldera biomassa Diputació de Barcelona

El 10 de maig de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va aprovar 
la convocatòria (núm.201820185120009963), que incorpora les bases específiques, 
per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, per a la instal·lació de calderes 
i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, per 
als exercicis 2018 i 2019.

L’Ajuntament de Corbera proposa presentar una sol·licitud per a desenvolupar 
l’actuació Aprofitament energètic de la biomassa a Corbera de Llobregat, 
potenciant l’ús de la biomassa en forma d’estella provinent de la gestió dels boscos. 

Per encàrrec de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’empresa E3ENER Enginyeria, S.L. ha 
redactat el projecte “Projecte executiu d’una caldera i xarxa de calor alimentada amb 
estella forestal al municipi de Corbera de Llobregat”.

El projecte té un pressupost PEC de 259.526,58€ (IVA inclòs) i contempla la instal·lació 
d’una caldera de biomassa per al subministrament de calor als edificis de titularitat 
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municipal de l’Ajuntament, que són: edifici Ajuntament, edifici Territori i Sostenibilitat, 
edifici Promoció Econòmica, edifici Policia Local i edifici Mòduls.

Per una banda es dissenya una xarxa de calor que serà alimentada mitjançant una 
caldera en la que s’utilitzarà com a combustible l’estella forestal i per l’altra banda una 
xarxa de calefacció interna amb instal·lació de radiadors per a calefactar a dos edificis.

L’Ajuntament de Corbera va presentar una sol·licitud a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per incorporar aquest projecte al Programa metropolità d’actuacions de 
millora del paisatge natural i urbà. Es va sol·licitar subvenció equivalent al 75% del 
pressupost de l’actuació, això és 195.553,26€. En data 29 de maig de 2018 l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona va comunicar que el projecte presentat s’ha inclòs al PSG 
amb un finançament per part de l’AMB del 75% (195.553,26€), restant un 25% a 
finançar per l’ajuntament (64.881,65€).

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Aprovar la sol·licitud de subvenció “Aprofitament energètic de la 
biomassa a Corbera de Llobregat” a la convocatòria núm. 201820185120009963 
de la Diputació de Barcelona. La subvenció que es sol·licita equival al 25% del 
pressupost de l’actuació, això és, la quantitat de 64.881,65€.

SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la formalització dels documents necessaris per a la 
presentació de la sol·licitud.

RÈGIM INTERIOR

6. Canvi de denominació social i d'absorció de l'empresa adjudicatària del 
contracte de rènting d'un vehicle dins l'acord Marc aprovat per l'ACM/CCDL.

El 21 de setembre de 2015 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 
subministrament, en la modalitat d’arrendament operatiu del vehicle amb matrícula 
8846JJY, a l’empresa BBVA Autorenting SA, amb CIF A60028776, pel preu cert i global 
de 18.918,24€, 21% d’IVA inclòs, amb una durada de 4 anys.

El 21 de novembre de 2017 l’Ajuntament ha tingut coneixement amb registre 
d’entrada 10065/2017 de la modificació de la denominació social de la societat 
adjudicatària de BBVA Autorenting SA amb CIF A 60028776, a ALD Autorenting SA 
amb CIF A60028776. Juntament a aquesta instància s’acompanya una còpia simple de 
l’escriptura pública de la modificació social.

El 30 de maig de 2018 mitjançant instància amb registre d’entrada 5162/2018, ens 
comunica de la fusió per absorció de ALD Autorenting SA per part de ALD Automotive 
SAU amb CIF A80292667.
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Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

ÚNIC. Donar-se per assabentada de la modificació de la denominació social de BBVA 
Autorenting SA amb CIF A60028776 a ALD Autorenting SA amb CIF A60028776, 
formalitzada el 22/09/17 i de la absorció de ALD Autorenting SA amb CIF A60028776, 
formalitzada el 30/04/18 per ALD Automotive SAU amb CIF A80292667 com empresa 
adjudicatària del contracte de servei del contracte de subministrament, en la modalitat 
d’arrendament operatiu del vehicle amb matrícula (LOPD), subrogant-se aquesta 
última en les obligacions i deures relatius a l’esmentat contracte.

7. Incoació expedient per a l'adjudicació del contracte d'arrendament de 
l'immoble situat al c. Casanova 47 destinat a serveis de la brigada

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat és arrendatari del local ubicat al c. Casanova, 
47, on es troben instal·lats els serveis de la brigada municipal i de la brigada forestal.

Aquest contracte finalitza el proper dia 30 de juny de 2018, per la qual cosa l’Alcaldia 
ha donat les instruccions necessàries per procedir a la formalització d’un nou contracte 
de lloguer, prèvia la tramitació corresponent. Atès que l’Ajuntament en l’actualitat no 
disposa de locals adequats com a centres de treball dels serveis de les brigades, es 
considera procedent adjudicar-lo de forma directa al mateix arrendador actual i 
mantenir així el servei en el mateix emplaçament, de conformitat amb l’article 107.1 
de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques. 
El preu de renda seria de 1.050,00 € IVA exclòs i la durada de 58 mesos.

Els serveis tècnics municipals han elaborat un document tècnic on s’analitza l’operació 
i on es diu que tot i que hi ha insuficiència de dades de mostres comparables a la zona 
industrial de Corbera de Llobregat, se n’han localitzat altres a municipis veïns, dels 
quals se’n conclou que el preu de renda proposat s’ajusta als preus de mercat. 

L’interventor de l’Ajuntament ha emès, el 30 de maig de 2018, informe en el que es 
determina que el pressupost base de la licitació/arrendament no supera el 10 per cent 
dels recursos ordinaris del vigent pressupost municipal.

L’expedient compta amb la nota simple de la finca emesa pel Registre de la Propietat 
de Sant Vicenç dels Horts i la secretària general ha emès, el 31 de maig de 2018, 
informe jurídic sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. Igualment, ha 
confeccionat en data 5 de juny el corresponent plec de condicions particulars que ha 
de regir aquest arrendament. 

De conformitat amb la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, l’òrgan competent és l’Alcaldia. Si bé és 
cert que aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern Local per 
Decret 757/2018, de 3 de maig.
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Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’expedient administratiu per a l’arrendament, mitjançant 
adjudicació directa i una renda inicial mensual de 1.050,00 € (IVA exclòs), del bé 
immoble ubicat al c. Casanova, núm. 47, planta primera i destinat als serveis de la 
brigada municipal i de la brigada forestal. 

Les característiques del local són les següents:
- Superfície 606 m2 de local
- 226 m2 de pati d’entrada
- referència cadastral 0149604DF1804N0001IZ)

SEGON. Aprovar el plec de condicions particulars regulador d’aquesta contractació, 
que resta incorporat a l’expedient. 

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte //73.689,00// € (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.920.20200 del pressupost municipal, subordinada al crèdit que es 
consigni en els pressupostos de l’exercici 2019 a 2023, amb el següent desglòs:
 

 Exercici 2018......................   7.623 €
 Exercici 2019...................... 15.246 €
 Exercici 2020 ..................... 15.246 €
 Exercici 2021 ..................... 15.246 €
 Exercici 2022 ..................... 15.246 €
 Exercici 2023 .....................   5.082 €

 
QUART. Simultàniament ordenar la publicació d’aquesta resolució en el perfil del 
contractant i requerir al titular de l’arrendament (Oliverà Subministres Construcció SL) 
perquè en el termini màxim de 3 dies, comptats a partir de la notificació d’aquesta 
resolució, aportin declaració responsable relativa al compliment de la capacitat per 
contractar i a l’acceptació del Plec aprovat com a part integrant del contracte.

COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIA DIGITAL

8. Adjudicació del contracte de servei per a l’emissió en streaming de Ràdio 
Corbera.

En data 14 de maig de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del servei per a l’emissió de Ràdio Corbera 
en streaming, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost 
base de licitació de 1.548,00 €, 21% d’IVA exclòs, per a l’any de durada inicial del 
contracte, amb data d’inici d’efectes l’1 de juliol de 2018.

En data 31 de maig de 2018 va tenir lloc l’obertura del sobre únic digital de l’única 
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proposició presentada per l’empresa licitadora En antena Produccions, SL amb CIF 
núm. B62608229, resultant admesa, i essent posteriorment valorada per la Mesa de 
Contractació virtual amb el resultat que consta en l’acta emesa, que s’incorpora a 
l’expedient i es publica en el perfil del contractant, i on es proposa l’adjudicació del 
contracte a l’empresa licitadora En antena Produccions, SL amb CIF núm. B62608229, 
en haver obtingut la màxima puntuació amb 100 punts per ser l’única oferta emesa i 
no haver incorregut en baixa anormal, amb un import total de 1.548,00 €, 21% d’IVA 
exclòs.

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Comunicació i estratègia digital 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei per a l’emissió de Ràdio Corbera en 
streaming i des de qualsevol plataforma, a l’empresa En antena Produccions, SL amb 
CIF núm. B62608229, per import total màxim de 1.548,00 €, 21% d’IVA exclòs, per a 
l’any de durada inicial del contracte, amb data d’inici d’efectes 1 de juliol 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, així com l’acta 
d’obertura i proposta de valoració i adjudicació, i publicar-los en el  perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Disposar que la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 1.873,08 euros (IVA inclòs), es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 01.924.22699 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en el pressupost de l’exercici 2019, amb el següent desglòs:
 

 Exercici 2018...................... 936,54 €
 Exercici 2019...................... 936,54 €

QUART. 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 al 
licitador. 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.

SEGURETAT CIUTADANA

9. Devolució de fiança del contracte de subministrament en la modalitat 
d'arrendament de 2 vehicles tipus 4x4 per a la Policia Local. 
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En data 7 d’agost de 2012 es va formalitzar el contracte de subministrament en la 
modalitat d’arrendament, de 2 vehicles tipus 4x4 per a la Policia Local, amb l’empresa 
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA. amb CIF A91001438, establint com a 
data d’inici del contracte l’1 de setembre de 2012 i de finalització el 17 d’abril de 2017 
(inclosa una pròrroga).

L’empresa adjudicatària va dipositar la fiança definitiva corresponent a aquest 
contracte, per import de 4.102,34.- €. 

De conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es 
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i 
complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la 
resolució del contracte sense culpa del contractista.

El termini de garantia ve fixat en la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars en 3 mesos a comptar des de la data de finalització del contracte, incloses 
les pròrrogues, o el que s’hagi compromès l’adjudicatari en la seva plica. 

El 22 de maig de 2018 el Servei de Contractació ha emès informe favorable respecte 
de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver transcorregut 
el termini de garantia i en no haver estat detectada cap situació imputable al 
contractista. 

La devolució de les garanties dipositades eximeix al contractista de qualsevol 
responsabilitat derivada de l’execució del contracte, tal i com s’estableix en els articles 
100 i 102 del TRLCSP.

La tresorera acctal. i la secretària general de l’Ajuntament han emès informes que 
queden incorporats a l’expedient.

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’adjudicatària del contracte de 
subministrament en la modalitat d’arrendament de 2 vehicles tipus 4x4 per a la Policia 
Local,  amb data d’inici 1 de setembre de 2012 i finalitzat 17 d’abril de 2017, a 
l’empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA. amb CIF A91001438, per 
import de 4.102,34.-€ amb número d’operació 320120002047. 

ENSENYAMENT

10. Devolució de fiança del contracte de servei del Casal d'Estiu 2015.

En data 25 de maig de 2015 es va formalitzar el contracte de servei del Casal d’Estiu 
2015, amb l’empresa ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS SL. amb CIF B-62068713, 
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establint com a data d’inici del contracte el 22 de juny de 2015 i de finalització el 31 
de juliol de 2015.

L’empresa adjudicatària va dipositar la fiança definitiva corresponent a aquest 
contracte, per import de 3.448,45.- €. 

De conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es 
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i 
complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la 
resolució del contracte sense culpa del contractista.

El termini de garantia ve fixat en la clàusula 5.2 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars en 6 mesos a comptar des de la data de finalització del contracte.

El 22 de maig el tècnic d’ensenyament ha emès informe favorable respecte de la 
devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver transcorregut el 
termini de garantia i en no haver estat detectada cap situació imputable al contractista. 

La devolució de les garanties dipositades eximeix al contractista de qualsevol 
responsabilitat derivada de l’execució del contracte, tal i com s’estableix en els articles 
100 i 102 del TRLCSP.

La tresorera acctal. i la secretària general de l’Ajuntament han emès informes que 
queden incorporats a l’expedient.

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents: 

ACORDS

ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’adjudicatària del contracte de servei del Casal 
d’Estiu 2015, amb data d’inici 22 de juny de 2015 i finalitzat 31 de juliol de 2015, a 
l’empresa ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS SL. amb CIF B-62068713, per import de 
3.448,45.-€ amb número d’operació 320150001145. 

11. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:30 
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         
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 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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