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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 24 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 17 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
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 i Manel Ripoll i Puertas.
Absents/excusats:
- Mercè Rocas i Rubió, tercera tinenta d’alcaldessa
- J.A. 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.
CONTRACTACIÓ

Per acord de la Junta de Govern Local de 22 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 servei de manteniment integral del CPD de
l’Ajuntament, del grup electrogen i d’un servei d’assistència tècnica del CPD, amb una
durada de 3 anys, 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 //21.000,00.-// €, 21% d’IVA exclòs.

Maria Abarca Martínez
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01/09/2017 La secretària

2. Adjudicació del contracte de servei de manteniment dels servidors (20172020).
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En data 8 de juny de 2017 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de les dues
pliques presentades i admeses, essent posteriorment valorades per la Mesa de
Contractació amb el resultat que consta en l’acta emesa en data 20 de juny de 2017,
que s’incorpora a l’expedient, i on es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa
licitadora Inforein, SA amb CIF A-78327350, en haver obtingut la puntuació màxima
de 100 punts, i proposar un import total 19.500,00 €, 21% d’IVA exclòs.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/1164, de 20 de juny, es va requerir l’empresa
Inforein, SA amb CIF A-78327350, 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 19.500,00 €, 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. El termini finalitza el 6 de juliol de 2017.
En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits
en el Decret d’Alcaldia núm. 2017/1164, de 20 de juny, i per tot l’exposat, a proposta
de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea de Règim Interior, la Junta de Govern Local ha
adoptat els següents:
ACORDS
PRIMER. Adjudicar el contracte de de manteniment integral del CPD de l’Ajuntament,
del grup electrogen i d’un servei d’assistència tècnica del CPD, amb una durada de 3
anys i data d’inici d’efectes 1 de juliol de 2017, a l’empresa Inforein, SA amb CIF A78327350, per import total màxim de //19.500,00.-// €, 21% d’IVA exclòs, 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.
SEGON. 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. Disposar la despesa de caràcter plurianual per import total del contracte de
//23.595,00.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida
pressupostària 02.920.21600 del vigent pressupost municipal, subordinada al crèdit
que es consigni en els pressupostos dels anys 2018, 2019 i 2020, en les quanties
següents:
Exercici 2017 .................. 3.932,50 €
Exercici 2018 .................. 7.865,00 €

Maria Abarca Martínez
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TERCER. 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.
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Exercici 2019 .................. 7.865,00 €
Exercici 2020 .................. 3.932,50 €
CINQUÈ. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de //1.815,00.-// € aprovada
en el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient, amb el següent desglòs:
Exercici
Exercici
Exercici
Exercici

2017
2018
2019
2020

.....................
.....................
.....................
.....................

302,50
605,00
605,00
302,50

€
€
€
€

3. Adjudicació del contracte de subministrament amb instal·lació de 62
unitats de finestres de fusteria exterior d'alumini a l'Escola Jaume Balmes.
En data 8 de maig de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació del subministrament amb instal·lació de
62 unitats de fusteria d’alumini a l’Escola Jaume Balmes de Corbera de Llobregat, i es
va convocar la licitació, mitjançant procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de //139.500,00.-// €, 21% d’IVA exclòs.
En data 8 de juny de 2017 va tenir lloc l’obertura del sobre núm. 2 corresponent a la
proposició econòmica i criteris avaluables automàticament de les tres (3) pliques
presentades i admeses, amb el resultat que consta en l’acta signada, i on s’emplaçava
a la Mesa de Contractació a analitzar el contingut de les proposicions econòmiques
presentades, prèvia sol·licitud d’informe tècnic.

En aquest sentit i en compliment dels articles 152 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i del 82 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, per Decret d’Alcaldia 1139/2017, de 16 de
juny, es va concedir un termini de 10 dies hàbils a l’empresa licitadora Iberland,
Inmuebles y Reformas, SL amb CIF B-63411466, per tal que pogués presentar els
documents i justificacions que estimés pertinents en relació amb el preu ofert. El
termini per a presentar la justificació finalitzava el 4 de juliol de 2017.
En data 28 de juny de 2017 i registre d’entrada 2017/6312, l’empresa licitadora
Iberland, Inmuebles y Reformas, SL amb CIF B-63411466 (plica núm. 2) va presentar
escrit manifestant que atès que pretenien subcontractar part de la prestació objecte
del contracte i el PCAP establia la prohibició de fer-ho, retiren la seva oferta per no
complir amb les especificacions demanades, i abstenint-se de presentar justificació
respecte de l’oferta econòmica realitzada.

Maria Abarca Martínez
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01/09/2017 La secretària

A la vista de l’acta de valoració de les pliques emesa per la Mesa de Contractació en
data 15 de juny de 2017, es constata que l’oferta econòmica presentada per l’empresa
licitadora Iberland, Inmuebles y Reformas, SL amb CIF B-63411466, ha resultat amb
oferta anormal o desproporcionada en oferir un import d’111.384,96, IVA exclòs, per
a l’execució del subministrament objecte del contracte.
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En conseqüència, es va retirar del procediment de licitació l’oferta presentada per
l’empresa licitadora Iberland, Inmuebles y Reformas, SL amb CIF B-63411466 (plica
núm. 2), i proposar per a l’adjudicació del contracte la següent empresa licitadora amb
l’oferta més avantatjosa, que segons es desprèn de l’Acta de valoració de la Mesa de
Contractació de 15 de juny, és la presentada per l’empresa Carpintería Metálica Reina
García, SL amb CIF B-63865091 (plica núm. 1), en haver obtingut la segona millor
puntuació amb un total de 56,15 punts, i haver ofert un import de 128.996,69 €, IVA
exclòs, que no es troba en situació de baixa anormal.
En aquest sentit, en data 29 de juny de 2017 la Mesa de Contractació va emetre acta
d’adjudicació que s’incorpora a l’expedient, i on es proposava l’adjudicació del
contracte a l’empresa licitadora Carpintería Metálica Reina García, SL amb CIF B63865091.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/1264, de 29 de juny, es va requerir l’empresa
Carpintería Metálica Reina García, SL amb CIF B-63865091, 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 128.996,69 €, 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, el pagament de
l’anunci de licitació publicat en el BOPB i l’acreditació de trobar-se al corrent de
pagament de les obligacions tributàries.
En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits
en el Decret d’Alcaldia núm. 2017/1264, de 29 de juny, i per tot l’exposat, a proposta
de la Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament, la Junta de Govern Local ha adoptat
els següents:
ACORDS

SEGON. Autoritzar la constitució de la garantia per import de //6.449,83.-// €
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.

Maria Abarca Martínez
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PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament amb instal·lació de 62 unitats de
fusteria d’alumini a l’Escola Jaume Balmes de Corbera de Llobregat, a l’empresa
Carpintería Metálica Reina García, SL amb CIF B-63865091, per import total màxim
de //128.996,69.-// €, 21% d’IVA exclòs, per a la durada del contracte, establerta des
de la data de formalització del contracte i fins màxim el 31 de desembre de 2019, 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. El preu unitari dels subministraments amb
instal·lació objecte del contracte és de 2.080,59 €, IVA exclòs, i l’ampliació del termini
de garantia comercial és de 10 anys.
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QUART. 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, al qual s’annexarà el Plec de clàusules i el Plec de
Prescripcions com a part integrant, i publicar-lo en el perfil del contractant i en el BOPB
de conformitat amb l’article 154 del TRLCSP.
CINQUÈ. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del
contracte de //156.086,00.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la
partida pressupostària núm. 31.323.63201 del pressupost municipal vigent,
subordinada al crèdit que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2018 i 2019,
amb el desglòs següent:
Exercici 2017 ....................... 75.525,48 €
Exercici 2018 ....................... 52.867,84 €
Exercici 2019 ....................... 27.692,68 €
SISÈ. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de //12.709,00.-// € aprovada
en el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient, amb el següent desglòs:
Exercici 2017 ..................... 6.149,52 €
Exercici 2018 ..................... 4.304,66 €
Exercici 2019 ..................... 2.254,82 €
4. Pròrroga del contracte de servei per a la gestió i execució del casal d'estiu
per a l'estiu 2018.

En la clàusula 2.4. del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula aquest
contracte s’estableix que podrà ésser prorrogat per un (1) any més si és voluntat de
l’Ajuntament i essent obligatori per a l’adjudicatari.
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 tècnic municipal
de l’Àrea d’Ensenyament en l’informe elaborat en data 5 de juliol de 2017, esgotant la
totalitat de possibilitat de pròrroga.
La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe favorable que queda
incorporat a l’expedient.

Maria Abarca Martínez
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En data 17 de maig de 2016 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de
servei per a la gestió i execució del casal d’estiu durant els estius dels anys 2016 i
2017, al senyor X.F.M. (LOPD) amb NIF (LOPD), essent formalitzat en data 23 de maig
de 2016, per import total pels dos anys de durada inicial del contracte de //63.308,00.// €, 10% d’IVA exclòs, desglossat en import de 45 €/setmana pel servei de Casal, 34
€/setmana pel servei de Menjador i 9 €/setmana pel servei d’Acollida (tots els imports
IVA exclòs), i prorrogable per 1 any més, corresponent al període estiuenc de l’any
2018. En conseqüència, el contracte finalitzarà el proper 31 de juliol de 2017,
coincidint amb l’acabament del casal d’estiu d’enguany.
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Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament, la
Junta de Govern Local ha adoptat els següents:
ACORDS
PRIMER. Prorrogar per un (1) any més el contracte de servei per a la gestió i execució
del casal d’estiu amb el senyor X.F.M. (LOPD) amb NIF (LOPD), per import màxim de
//31.654,00.-// €, 21% d’IVA exclòs. La prestació s’executarà coincidint amb el
període estiuenc de l’any 2018, i en les mateixes condicions que el contracte adjudicat
pel període inicial.
SEGON. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i
efectes.
5. Devolució de fiança del contracte de subministrament d'un mínim de 80
ordinadors.
En data 13 de juliol de 2010 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de
subministrament d’un mínim de 80 ordinadors per a les dependències municipals de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, a l’empresa Abast Systems, SA amb CIF A59104612, en la modalitat de lloguer sense opció de compra en 48 mensualitats, i
establint com a data d’inici del contracte el 15 de juliol de 2010, essent formalitzat en
aquesta mateixa data.
Aquest contracte es troba, per tant, finalitzat des del 15 de juliol de 2014, iniciant-se
un nou contracte de subministrament d’ordinadors, en la mateixa modalitat i adjudicat
a la mateixa empresa.
L’empresa adjudicatària va dipositar la quantitat de //2.541,60.-// € en concepte de
fiança per a la prestació del contracte. El termini de garantia s’establia en la clàusula
9 del PCAP en tres mesos a comptar de la finalització del període de 48 mesos de
contracte.

En data 6 de juliol de 2017 el tècnic municipal 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.

Maria Abarca Martínez
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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.
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La fiança s’haurà de retornar a l’empresa Abast Systems, SL amb CIF B-59104612,
per ser l’empresa resultant de la transformació de la raó social de l’empresa
adjudicatària Abast Systems, SA amb CIF A-59104612, segons resulta de l’escriptura
de transformació de societat anònima en societat limitada de l’empresa adjudicatària,
formalitzada per la notària de Barcelona Sra. E. G. C. (LOPD), protocol 1132 de 4 de
novembre de 2016.
La Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes, que queden
incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, a proposta de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea de Règim Interior, la
Junta de Govern Local ha adoptat el següent:
ACORD
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de
subministrament d’un mínim de 80 ordinadors per a les dependències municipals de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, a l’empresa Abast Systems, SL amb CIF B59104612, per import de //2.541,60.-// € amb número d’operació 320100001285, per
ser l’empresa resultant de la transformació de la raó social de l’empresa adjudicatària
Abast Systems, SA amb CIF A-59104612.
6. Devolució de fiança del contracte de servei per al disseny, maquetació,
impressió i publicació de la revista municipal l'Avançada (2016).
Per acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2016 es va efectuar
l’adjudicació del contracte de servei per al disseny, maquetació, impressió i publicació
de la revista municipal l’Avançada amb 5 edicions anuals, repartides en els mesos de
febrer, maig, juliol, octubre i desembre, a l’empresa Mirada Local, SL amb CIF B64309313, establint un termini inicial d’un any amb data d’inici l’1 d’abril de 2016. El
contracte es va formalitzar el 31 de març de 2016, essent la primera edició realitzada
la de maig.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2017, va
adoptar l’acord de resoldre aquest contracte per mutu acord amb l’empresa
adjudicatària i amb efectes 13 de desembre de 2016.
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, comptada

Maria Abarca Martínez
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L’adjudicatari va dipositar la fiança definitiva corresponent a aquest contracte, per
import de //669,50.-// €.
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a partir de la signatura de l’acta de recepció i conformitat de les actuacions realitzades
o, en el seu defecte, de l’informe favorable emès pels tècnics municipals.
Atès que el contracte es va resoldre per mutu acord amb efectes 13 de desembre de
2016, cal considerar que és aquesta la data de finalització del contracte i que la
resolució del contracte no ha comportat culpa del contractista, trobant-se per tant
exhaurit el termini de garantia.
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 Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes, que queden
incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Comunicació, la
Junta de Govern Local ha adoptat el següent:
ACORD
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de servei
per al disseny, maquetació, impressió i publicació de la revista municipal l’Avançada,
de Corbera de Llobregat, a l’empresa Mirada Local, SL amb CIF B-64309313, per
import de //669,50.-// € amb número d’operació 320160001293.
7. Devolució fiança contracte obres consolidació franges perimetrals de baixa
combustibilitat (2015).
En data 24 de febrer de 2015 es va formalitzar el contracte d’obres per a les actuacions
de consolidació de les franges perimetrals de baixa combustibilitat a les urbanitzacions,
a la carretera de Sant Andreu i al Camí Ral, de Corbera de Llobregat, amb l’empresa
Talher, SA amb CIF A-08602815. L’adjudicatari va dipositar la fiança definitiva
corresponent a aquest contracte, per import de //13.631,52.-// €.

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, comptada
a partir de la signatura de l’acta de recepció i conformitat de les actuacions realitzades
o, en el seu defecte, de l’informe favorable emès pels tècnics municipals.
L’acta de recepció es va signar en data 26 de maig de 2015 i, per tant, el termini de
garantia es troba finalitzat.
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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.
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En data 30 de març de 2017 la tècnica de l’Àrea de Medi Ambient i responsable del
contracte, 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 a l’execució de les obres i 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 Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes, que queden
incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat a proposta de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea de Medi Ambient, la
Junta de Govern Local ha adoptat el següent:
ACORD
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte d’obres
per a les actuacions de consolidació de les franges perimetrals de baixa combustibilitat
a les urbanitzacions, a la carretera de Sant Andreu i al Camí Ral, de Corbera de
Llobregat, a l’empresa Talher, SA amb CIF A-08602815, per import de //13.631,52.// € amb número d’operació 320150000058.
8. Devolució de fiança del contracte de servei per a la realització dels serveis
preventius (2012-2016).
En data 15 de juny de 2012 es va formalitzar el contracte de servei per a la realització
dels serveis preventius al municipi de Corbera de Llobregat, amb l’empresa Creu Roja
Espanyola amb CIF Q2866001-G, per un període inicial de dos anys amb efectes 15
de juny de 2012, essent prorrogat posteriorment per acord de la Junta de Govern Local
en data 23 de maig de 2014, per dos anys més, fins el 14 de juny de 2016.
L’adjudicatari va dipositar la fiança definitiva corresponent a aquest contracte, per
import de //1.450,00.-// €.

El termini de garantia ve fixat en la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Tècniques en 6 mesos a comptar des de la data de finalització del
contracte.
En data 20 de gener de 2017 la responsable de l’Àrea de Salut Pública ha emès informe
favorable respecte de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per
haver transcorregut el termini de garantia en finalitzar el contracte el 14 de juny de
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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.
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2016 i en haver estat executat el servei segons l’establert en el plec de clàusules
administratives particulars.
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 Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes, que queden
incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Salut Pública, la
Junta de Govern Local ha adoptat el següent:
ACORD
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de servei
per a la realització dels serveis preventius al municipi de Corbera de Llobregat en el
període juny 2012-juny 2016, a l’empresa Creu Roja Espanyola amb CIF Q2866001G, per import de //1.450,00.-// € amb número d’operació 320120001362.
SALUT PÚBLICA
9. Aprovació conveni de col·laboració amb Consell Comarcal del Baix
Llobregat per a la realització d'activitats de control de mosquits durant l'any
2017.
L’augment de diferents poblacions de mosquits en el territori que s’ha produït en els
darrers anys, i el risc de que pugui provocar l’aparició de malalties en que aquests
insectes poden ser els transmissor, fa necessari actuar preventivament sobre aquests
vectors, per intentar minimitzar aquest risc.

A principis de 2016 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va sol·licitar al Servei de
Control de Mosquits del Baix Llobregat un estudi gratuït per a poder conèixer la
diagnosi entomològica de culícids, amb la finalitat de fomentar-ne la seva prevenció i
control i la possibilitat de la incorporació del municipi de Corbera de Llobregat a la
Campanya del Control de Mosquits del Baix Llobregat.
Al febrer de 2017, rebem del Consell Comarcal del Baix Llobregat l’informe amb una
proposta de control que es durà a terme un cop signat el conveni corresponent (text
del qual annexem a la proposta) i amb l’aportació una quota municipal calculada en
7500€ anuals. La proposta inclou els següents punts:
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Donat que els ens locals tenen competències en el control de plagues, i , entre d’altres
espècies, el control de mosquits, el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona
va establir un conveni de col·laboració, en 2015, amb el Servei de Control de Mosquits
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, únic organisme competent a la demarcació
de Barcelona.
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Prospecció continuada dels focus detectats en l’àmbit rural i natural amb el
tractament larvicida quan hi hagi presència de larves.
Tractament periòdic segons calendari establert dels embornals del municipi.
Seguiment i control dels llocs de vigilància especial.
Aplicacions de tipus adulticida en el moment en què el criteri tècnic ho faci
aconsellable.
Accés als materials de difusió, comunicació social i educació editats pel Servei
els darrers anus. Disponibilitat dels tècnics per fer xerrades informatives al
municipi.
Seguiment de les poblacions de mosquits adults al Baix amb els paranys de
captura EVS amb CO2 com atraient.
Realització de les Inspeccions Entomològiques segons el Protocol de Vigilància
i Control d’Arbovirosis de la Generalitat per dengue, Chikungunya, VNO i Zika.
Recepció, seguiment i solució de les reclamacions dels habitants del municipi,
amb accés a extranet.
Manteniment del contacte necessari amb els tècnics municipals.
Elaboració final de la cartografia de focus de cria de mosquits tant pel que fa a
embornals com a focus de cria rurals i naturals.
Presentació de la memòria final en el primer trimestre de 2018,

Per tot l’exposat a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Salut Pública, la
Junta de Govern Local ha adoptat els següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a la Campanya de
Control de Mosquits del Baix Llobregat, i aprovar la minuta del conveni de col·laboració
per a la realització de les activitats de control de mosquits durant l’any 2017 que queda
incorporat a l’expedient.
SEGON. Autoritzar i disposar l’aportació al Consell Comarcal del Baix Llobregat amb
NIF P5800011H, corresponent a l’exercici 2017, d’un import de 7.500,00€ amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 24.311.46500 del vigent pressupost municipal.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
10. Aprovació conveni Joves per l'ocupació 2016.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret núm. 204/2016 de data 29 de
setembre de 2016 va aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya dins la convocatòria per a la concessió de
subvencions per a la realització del Programa d’Experiència Professional per a
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TERCER. Donar trasllat d’aquest acord Consell Comarcal del Baix Llobregat pel seu
coneixement i efectes.
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l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”, aprovada per la Resolució
TSF/1912/2016, d’1 d’agost de 2016 per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016
i la convocatòria anticipada per al 2017.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret núm. 256/2016 de 9 de desembre,
i modificat per Decret núm. 27/2017 de 27 de gener de 2017, va acceptar la subvenció
de referència.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, per tal de regular la col·laboració amb els
ajuntaments participants i fixar les obligacions de les diferents parts, ha de subscriure
un conveni de col·laboració amb cadascun dels ajuntaments.
Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa d'Experiència Professional per a
l'ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l'ocupació 2016”, que s'adjunta a l'expedient.
Per tot l’exposat a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, 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 el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa
d'Experiència Professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l'ocupació
2016”.
SEGON. Notificar el present acord d’aprovació al Consell Comarcal del Baix Llobregat
per a la signatura de conveni.
11. Precs i preguntes.
Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de
caràcter general.

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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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:20
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”
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