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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 19 de febrer de 2018 va
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de es
dades de caràcter personal, és el següent:
“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 12 DE FEBRER DE 2018.
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 acctal., Marta Puig i Puig hi assisteixen els membres següents:
-

Alfredo Prado García, primer tinent d’alcaldessa
Ramón Gabarrón Rubio, segon tinent d’alcaldessa
Manel Ripoll i Puertas, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res
següents: Pol Ejarque Cortés.
Absents/Excusats:
- José Antonio Andrés Palacios.
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.
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

En data 31 de maig de 2017 es va formalitzar el contracte de les obres de reforma de
l'antiga casa del conserge de l'escola Jaume Balmes per a ser destinada a ús públic,
de Corbera de Llobregat, a l’empresa Estructures Viloví, SL amb CIF B-66045840, per
import total màxim de //49.682,78.-// €, 21% d’IVA exclòs, essent modificat per acord
de la Junta de Govern Local en data 25 de setembre de 2017, establint l’import en
//50.897,86.-// €, 21% d’IVA exclòs i de //61.586,41.-// € amb l’IVA inclòs, i un
increment del 2,45%.
En data 10 de gener de 2018 es signa l’acta de recepció d’aquestes obres, i en data
25 de gener de 2018 es redacta la certificació final de les obres, essent presentada en
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2. Aprovació preus contradictoris, variacions d'amidaments i modificació
segona contracte obres reforma antiga casa conserge escola Jaume Balmes.
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data 28 de gener de 2018 amb registre d’entrada 2018/733, que contempla l’obra
executada pendent de certificar per import de 8.410,37 € (IVA inclòs) que, juntament
amb els imports certificats a compte en les certificacions anteriors per un total de
56.480,08 € (IVA inclòs), conformen l’import total d’adjudicació de 64.890,45 € (IVA
inclòs), representant un augment respecte l’import adjudicat de 3.304,04 €.
El responsable del contracte i supervisor de les obres ha emès informe en data 25 de
gener de 2018, que queda incorporat a l’expedient, en relació a l’augment de l’import
d’adjudicació de la certificació final, i que ve donada per variacions en els amidaments
i en la incorporació de tres preus contradictoris amb import de PEC de 2.730,61 €,
21% d’IVA exclòs, i codis P-13, P-109 i P-41, generats respecte de la documentació
tècnica d’obres adjudicada i sorgits per circumstàncies imprevistes durant l’execució
de les obres. En l’informe s’adjunta la corresponent justificació de preus contradictoris
de data 25 de gener de 2018, signada pel tècnic responsable del contracte i que ha
estat acceptada per l’empresa adjudicatària mitjançant la signatura de la certificació
final.
La incorporació dels nos preus sorgits i les variacions en els amidaments suposen un
increment total de l’import adjudicat de 2.730,61 €, 21% d’IVA exclòs, equivalent a
un 7,94% sobre el contracte adjudicat inicialment.
L’informe emès pel tècnic responsable i supervisor de les obres s’ajusta a l’establert
als articles 158 i 160 del RGLCAP.
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.

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 136,53 €, que correspondran al 5% del nou preu incrementat
del contracte.
La secretària acctal. de l’Ajuntament ha emès al respecte informe que forma part de
l’expedient.
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El PCAP regulador d’aquest contracte estableix en la clàusula VII.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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Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Desenvolupament
Econòmic, la Junta de Govern Local acorda els següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar els tres preus contradictoris amb codis P-13, P-109 i P-41 i les
variacions en els amidaments generats en l’execució de les obres de reforma de
l'antiga casa del conserge de l'escola Jaume Balmes per a ser destinada a ús públic,
de Corbera de Llobregat, amb un import de PEC de 2.730,61 €, 21% d’IVA exclòs, que
comporta un increment en l’import adjudicat, en els termes de l’informe del
responsable del contracte i supervisor de les obres 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 la modificació segona del contracte de reforma de l'antiga casa del
conserge de l'escola Jaume Balmes per a ser destinada a ús públic, de Corbera de
Llobregat, adjudicat a l’empresa Estructures Viloví, SL amb CIF B-66045840, en els
termes indicats en la part expositiva, per import de //2.730,61.-// €, 21% d’IVA
exclòs, suposant un total de l’import adjudicat de //53.628,47.-// €, 21% d’IVA exclòs,
i un increment del 7,94%.
TERCER. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i al tècnic
responsable i supervisor de les obres.
QUART. Requerir a l’empresa Estructures Viloví, SL amb CIF B-66045840 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 //136,53.-// €, que correspon al 5% de l’import
d’aprovació de la modificació segona del contracte, en concepte de fiança, en qualsevol
de les modalitats previstes en l’article 96 del TRLCSP.
CINQUÈ. Formalitzar la modificació segona del contracte en document administratiu,
una vegada dipositada la nova fiança.

SEGURETAT CIUTADANA
3. Pròrroga del contracte de servei de manteniment de l'aplicació informàtica
Gespol per a l'any 2018.
En data 13 de febrer de 2017 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de
servei de manteniment de l’aplicació informàtica “Gespol” a l’empresa Aplicaciones
Gespol, SL amb CIF B-95837555, per import de 1.144,33 €/any, 21% d’IVA exclòs,
amb una durada inicial d’un any, prorrogable per un any més, amb data d’inici
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SISÈ. Autoritzar i disposar la despesa per import total màxim de //3.304,04.-// euros
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària núm.
22.933.63200 del vigent pressupost municipal.
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d’efectes d’1 de març de 2017, essent formalitzat el 16 de febrer de 2017. En
conseqüència, el contracte finalitzarà el proper 28 de febrer de 2018.
En la clàusula 6a del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula aquest
contracte s’estableix que podrà ésser prorrogat, si és voluntat de l’Ajuntament, per un
màxim d’un any més en les mateixes condicions que el contracte inicial, essent
obligatòria per a l’empresa adjudicatària.
La voluntat d’aquest Consistori és continuar la relació contractual amb l’empresa
adjudicatària del contracte per un (1) any més, tal i com estableix el responsable del
contracte en informe emès en data 30 de gener de 2018, esgotant la totalitat de
possibilitat de pròrroga.
La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe favorable en data 6 de febrer
de 2018, que queda incorporat a l’expedient.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Seguretat Ciutadana,
la Junta de Govern Local acorda els següents:
ACORDS
PRIMER. Prorrogar per un (1) any més el contracte de manteniment de l’aplicació
informàtica “Gespol”, amb l’empresa Aplicaciones Gespol, SL amb CIF B-95837555,
per import màxim de 1.144,33 €/any, 21% d’IVA exclòs, des de l’1 de març de 2018
i fins el 28 de febrer de 2019.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de
1.384,64 €, que inclou l’IVA, amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida
02.920.21600 del vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit que es consigni
en el pressupost de l’any 2019, en les quanties següents:
Exercici 2018 .............. 1.153,90 €
Exercici 2019 .............. 230,74 €

ENSENYAMENT
4. Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat pel
transport escolar del curs 2017-2018.
El 4 de desembre de 2017, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat
aprovà el Conveni de col·laboració per a la gestió del servei públic de transport escolar
a Corbera de Llobregat, pel curs 2017-18, entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat
i l'Ajuntament de Corbera de Llobregat.
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TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement
i efectes.
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Amb la finalitat de prestar un millor servei de transport escolar a aquells alumnes
d'escolarització obligatòria però de trasllat no obligatori, aquest Ajuntament ha
subscrit diferents convenis per a la prestació de l'esmentat servei, a l'empara de
l'Acord del Ple Municipal de data 11 de juliol de 2000.
La signatura del present conveni comporta l'aportació econòmica per part de
l'Ajuntament de la quantitat de 25.211,00 € a càrrec de la corresponent partida
pressupostària, d'acord amb l'establert amb la clàusula Segona de l'esmentat conveni.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Ensenyament, la Junta
de Govern Local acorda els següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració per a la gestió del servei públic de
transport escolar a Corbera de Llobregat, pel curs 2017-18, el text del qual s'adjunta
a l'expedient.
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l'aportació econòmica
municipal, per un import de 25.211,00 € amb càrrec a la partida 2018.31.326.46500
a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat,
TERCER.- Facultar a l'alcaldessa per tal que pugui materialitzar la signatura del
Conveni.
QUART.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat,
adjuntant tots els exemplars del conveni signats.
5. 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 12:21
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal, certifico.”

La secretaria acctal., Marta Puig i Puig
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Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
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