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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 19 de desembre de 2016 
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 12 DE DESEMBRE DE 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:10 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:

- 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.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

SECRETARIA

2. Acceptació ajuts Programa complementari de suport a la inversió local.

S’ha rebut l’acord de la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de data 10 de 
novembre de 2016 pel qual s’ha aprovat la concessió dels ajuts atorgats en el marc del 
“Programa complementari de suport a la inversió local”.

D’acord amb el que determina l’article 12 del règim de concertació s’ha de formalitzar 
l’acceptació expressa dels ajuts atorgats.

Per això, a proposta de la regidoria de l’Àrea de Finances, la Junta de Govern Local ha 
adoptat els següents acords:

PRIMER. Aprovar l’acceptació dels ajuts atorgats en el marc del “Programa complementari 
de suport a la inversió local” d’acord amb les dades següents:

Ens destinatari NIF Ens Codi XGL Import 
concedit 

Operació 
comptable 

Posició 

Ajuntament de P0807100C 16/X/231235 65.999,63 € 1603005408 71
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Corbera de Llobregat

SEGON. Procedir a la formalització de l’acceptació mitjançant el Portal de tràmits dels ens 
locals a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona
ESPORTS

3. Aprovació de la modificació del contracte de servei per a la gestió de les 
activitats esportives municipals pel curs acadèmic 2016-2017.

Per Decret d’Alcaldia núm. 1661/2014, de 26 d’agost, es va adjudicar el contracte de servei 
d’activitats esportives municipals a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL amb CIF B-
62538228, essent formalitzat en data 15 de setembre de 2014, per import total de 
123.270,30 €, 21% d’iva exclòs, pels 3 anys de durada inicial del contracte, això és 
41.090,10 €/any, 21% d’iva exclòs, amb data d’inici d’efectes 1 de setembre de 2014.

Per acord de la Junta de Govern Local de 26 d’octubre de 2015 es va aprovar una 
modificació puntual pel curs 2015-2016, establint l’import del contracte en 44.804,30 €, 
21% d’iva exclòs, suposant un increment del 3,01% respecte de l’import adjudicat.

En data 17 d’octubre de 2016, el tècnic municipal ha emès informe, que s’incorpora a 
l’expedient, en relació a la necessitat de modificar novament aquest contracte per al curs 
acadèmic 2016-2017, en haver-se ampliat el número d’hores a realitzar per part de 
l’empresa adjudicatària, degut a l’augment d’inscripcions de les persones usuàries de les 
activitats esportives municipals, respecte del contracte adjudicat inicialment. En concret, 
aquest major número d’hores a realitzar suposa un increment de l’import anual del 
contracte de //8.138,20.-// €, 21% d’IVA exclòs, fixant l’import del mateix en un total de 
//49.228,30.-// €/any, 21% d’IVA exclòs. Aquest augment suposa un increment del 6,6% 
respecte de l’import adjudicat. En l’informe tècnic consta el resum de les hores a realitzar 
per a cada activitat segons el següent quadre:

“(..)

ACTIVITATS PREU/HORA Hores/setm Hores/temporada TOTAL
Taekwondo 24,87 € 10 400 9.948,00 €
Posa’t en forma 21,29 € 6 240 5.109,60 €
Body-building 34,01 € 2 80 2.720,80 €
Dansa Tour 21,29 € 6 240 5.109,60 €
Tai-txí 34,01 € 4 160 5.441,60 €
Ioga 34,01 € 2 80 2.720,80 €
Pilates 34,01 € 6 240 8.162,40 €
Gimn.Gent Gran 21,29 € 3 120 2.554,80 €

39 1560 41.767,60 €

DIR.TÈCNICA 24,87 € 5 200 4.974,00 €
CLOENDA JUNY 19,02 €  30 570,60 €
CAMINADES 21,29 €  90 1.916,10 €

5 320 7.460,70 €

IMPORT ANUAL s/iva 49.228,30 €
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(..)”

L’empresa adjudicatària ha presentat en data 25 de setembre de 2015 l’acceptació de la 
modificació proposada en l’informe tècnic, que s’incorpora a l’expedient.

En la clàusula 11.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador del 
contracte, es preveu la modificació del mateix per raons d’interès públic segons el previst 
a l’article 107 del TRLCSP. Aquesta modificació troba el seu encaix en l’article 107.1.c del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP), referida a les modificacions motivades per força 
major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els termes 
inicialment definits.

Atesa la seva naturalesa no es tractaria, en cap cas, d’una modificació substancial tal com 
ve determinada en l’article 107.3 TRLCSP, ja que no altera les condicions essencials de la 
licitació i adjudicació, i no supera el 10% de l’import d’adjudicació.

En l’article 99.3 del TRLCSP 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. En 
conseqüència, cal requerir l’empresa adjudicatària que dipositi un nou import en concepte 
de fiança de 406,91 €, que correspondran al 5% del nou preu incrementat del contracte.  

La Secretaria general ha emès informe en data 14 de novembre de 2016 que s’incorpora 
a l’expedient.

Per això, a proposta de la regidoria de l’Àrea d’Esports, la Junta de Govern Local ha adoptat 
els següents acords:

PRIMER. Aprovar la modificació pel curs acadèmic 2016-2017 del contracte del servei 
d’activitats esportives municipals adjudicat a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL amb CIF 
B-62538228, en els termes de l’informe a dalt transcrit, que suposa un increment de 
l’import d’adjudiació de //8.138,20.-// €, 21% d’IVA exclòs, establint l’import anual del 
contracte en //49.228,30.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb efectes 1 de setembre de 2016.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa plurianual que inclou l’IVA per import de 
//9.847,22.-// € que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària 34.341.22706 
del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que es consigni al pressupost de 
l’exercici 2017, en les quanties següents:

Exercici 2016.......................... 3.938,89 €
Exercici 2017.......................... 5.908,33 €

TERCER. Requerir a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL amb CIF B-62538228 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 //406,91.-// €, 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.
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QUART. Formalitzar la modificació del contracte en document administratiu, una vegada 
dipositada la nova fiança.

CINQUÈ. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i 
efectes.

4. Aprovació Conveni de col·laboració amb la J.C. Can Margarit per a l’anticipació 
de despeses vinculades als honoraris registrals derivats del procés d’inscripció 
del projecte de reparcel·lació.

De conformitat amb les reunions mantingudes amb els representats de la Junta de 
Compensació de Can Margarit, s’ha constatat la necessitat de formalitzar un conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i la Junta de Compensació de Can 
Margarit, per a l’anticipació de les despeses registrals derivades del procés d’inscripció del 
projecte de reparcel·lació. 

Consta motivada la necessitat i oportunitat de la formalització de l’esmentat conveni, en 
la memòria justificativa que s’incorpora a l’expedient.

La tècnica jurídica adscrita a Secretaria, ha emès el 2 de desembre de 2015 informe al 
respecte.

Per tot l’exposat, a proposta de l’Alcaldia, en ús de les competències conferides per l’article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 53 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de i l’article 60.1, en relació amb les delegacions efectuades per Decret 
d’alcaldia 1092/2015 de 15 de juny, la Junta de Govern Local ha adoptat els següents 
acords:

Primer. Aprovar la minuta del Conveni que s’incorpora a l’expedient, a subscriure entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i la Junta de Compensació de Can Margarit, per a 
l’anticipació de les despeses registrals derivades del procés d’inscripció del projecte de 
reparcel·lació. 

Segon. Facultar l’alcaldessa per a la signatura dels documents que calguin per a l’aplicació 
del present acord.

SALUT PÚBLICA

5. Aprovació Conveni col·laboració amb l'entitat per la conservació de la natura i 
de l'animal (NACS) any 2016.

L’1 de juny de 2016, NACS - Friends of Nature, Sociedad para la Conservación de la 
Naturaleza y del Animal amb NIF G64392848 (R/E 2016/4209) ha presentat una sol·licitud 
per a obtenir una subvenció destinada a contribuir a les despeses corresponents a 
l'esterilització de gats del carrer pel projecte "Per una gestió de les colònies de gats".

Vista la voluntat d'ambdues parts de seguir un any més amb aquesta col·laboració, per tal 
que a Corbera es segueixi duent a terme el projecte de control i esterilització de les colònies 
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de gats existents al municipi.

Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per delegació 
efectuada per l'Alcaldia en Decret 1092/2015, de 15 de juny.

Per això, a proposta de la regidoria de l’Àrea de Salut Pública, la Junta de Govern Local ha 
adoptat els següents acords:

PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat 
i l'entitat Sociedad para la Conservació de la Naturaleza y del Animal, NACS Friends of 
Nature, amb l’objectiu d’esterilitzar i controlar les colònies de gats existents al municipi, a 
realitzar durant l'any 2016.

SEGON. Facultar l'alcaldessa per a la signatura de l'esmentat conveni, per duplicat.

TERCER. Notificar l'acord adoptat a l'entitat.
 
6. 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.

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

Codi Segur de Validació 0e8edda4627342489e3acc63fc56aa41001

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

31
/0

5/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=0e8edda4627342489e3acc63fc56aa41001

		2017-05-31T11:42:03+0200
	SERVEIS ADMINISTRACIO ELECTRONICA




