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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 25 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 ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 18 DE JUNY DE 2018.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:15 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’alcalde acctal., Jordi Anducas i Planas, i assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:
-

Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
Miracle Guerra i Sala, regidora

Absents/Excusats:
-

Montserrat Febrero i Piera, alcaldessa
Antonio Moreno Ruiz, per renúncia del seu càrrec

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res
següents:
-

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.

2. 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
UBICAT 2017.
Vista l'Ordre TSF/220/2017, de 22 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per la realització del Programa UBICAT
2017 d’acompanyament a la inserció i suport ocupació per a la inclusió social i
Resolució TSF/2426/2017, d’11 d’octubre, de convocatòria.
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DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm.
326/2017, de 2 de novembre, va aprovar la sol·licitud de subvenció pel Programa
UBICAT, en la seva convocatòria 2017, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat per Junta de Govern en sessió de data
18 de desembre de 2017, va acceptar la subvenció de referència.
Atès que 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, on també
s'establiran les despeses que contempla el projecte que no són subvencionables pel
Servei d'Ocupació de Catalunya, i que assumiran cadascun dels ajuntaments
participants.
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 UBICAT 2017.
Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 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 UBICAT
2017.
SEGON. Notificar el present acord d’aprovació al Consell Comarcal del Baix Llobregat
per a la signatura de conveni.
SEGURETAT CIUTADANA

En data 2 de gener de 2013 es va formalitzar el contracte de subministrament en la
modalitat d’arrendament, de 2 vehicles tipus Seat Altea XL 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 febrer de 2013 i de finalització el 6 d’agost de
2017 (inclosa una pròrroga).
L’empresa adjudicatària va dipositar la fiança definitiva corresponent a aquest
contracte, per import de 3.920,16.- €.
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3. Devolució de fiança del contracte de subministrament en la modalitat
d'arrendament de 2 vehicles tipus Seat Altea XL per a la Policia Local.

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

3dfa77c26574479993db5b83796edcc2001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

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 21 de maig 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 Seat Altea XL per
a la Policia Local, amb data d’inici 1 de febrer de 2013 i finalitzat 6 d’agost de 2017,
a l’empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA. amb CIF A91001438, per
import de 3.920,16.-€ amb número d’operació 320120003466.
4. Precs i preguntes.
No se’n formulen.

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 09:45
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”
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