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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juny 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 19 DE JUNY DE 2017.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:05 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 accidental, Roser Bosch i Aregall hi assisteixen els membres següents:
-

Montserrat Febrero i Piera, 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 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 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,
prorrogable per 1 any més, executant-se la prestació durant el període de durada dels
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2. Pròrroga del contracte de servei per a la gestió de les activitats esportives
municipals.
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cursos acadèmics, això és de setembre a juny. En conseqüència, el contracte
finalitzarà el proper 30 de juny de 2017.
En data 12 de desembre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar la modificació
del contracte per a adaptar-lo a les inscripcions reals efectuades, fixant l’import en
49.228,30 €/any, 21% d’IVA exclòs.
En la clàusula 2.4. del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula aquest
contracte s’estableix que podrà ésser prorrogat per acord exprés d’ambdues parts,
abans de la finalització del mateix, per un termini màxim d’un any més.
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
servei d’esports, en data 20 de febrer de 2017, esgotant la totalitat de possibilitat de
pròrroga. L’empresa adjudicatària, per la seva part, ha manifestat també la seva
conformitat amb la pròrroga per un (1) any més i en les mateixes condicions que el
contracte actual, tal i com se’n desprèn del seu escrit presentat en data 27 de febrer
de 2017 i registre d’entrada núm. 2017/1708.
La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe favorable que queda
incorporat a l’expedient.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Esports, la Junta de
Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Prorrogar per un (1) any més el contracte de servei d’activitats esportives
municipals amb l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL amb CIF B-62538228, per import
màxim de 49.228,30 €/any, 21% d’IVA exclòs, des de l’1 de setembre de 2017. La
prestació s’executarà durant el període de durada del curs acadèmics, això és de
setembre a juny.

Exercici 2017.......................... 23.826,50 €
Exercici 2018.......................... 35.739,74 €
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement
i efectes.
3. Incoació del contracte de servei de neteja i manteniment de les
infraestructures d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa pública de
sanejament en baixa del municipi, pel procediment obert.
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de
59.566,24 €, que inclou l’IVA, 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 2018, en les quanties següents:
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El manteniment i neteja de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que
integren la xarxa pública de sanejament en baixa del municipi de Corbera de Llobregat
està adjudicat a una empresa especialitzada. Aquest contracte finalitza el proper 30
de setembre i és necessari iniciar una nova contractació del servei per part d’una
empresa igualment especialitzada.
A tal efecte s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat
informats favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant
incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei de neteja de les
infraestructures d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa pública de
sanejament en baixa del municipi de Corbera de Llobregat, incloent-hi les tasques de
reparació, ampliació i/o modificació de la xarxa que l’Ajuntament consideri convenients
per a la prestació adequada del servei, mitjançant el procediment obert, i aprovar el
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques que,
juntament amb el Plec de clàusules administratives generals referent als contractes de
serveis aprovats per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. L’import de licitació
s’estableix en un màxim de //92.176,45.-// €/any, 10% d’IVA exclòs, amb una durada
inicial d’un any i establint com a data d’inici prevista del mateix l’1 d’octubre de 2017.
SEGON. Simultàniament convocar el procediment obert publicant la convocatòria en
el BOP i en el perfil del contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals, a partir
del següent a aquell en què aparegui publicat l’edicte al BOP, per a presentar les
pliques.

-

Exercici 2017 .......................... 25.348,53 €
Exercici 2018 .......................... 76.045,57 €

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
4. Precs i preguntes.
Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de
caràcter general.
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TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual per import total del contracte
fins a un màxim de //101.394,10.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb
càrrec a la partida pressupostària núm. 13.160.22799 del pressupost municipal vigent,
subordinada al crèdit que es consigni al pressupost de l’exercici 2018, en les quanties
següents:
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:31
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària accidental
certifico.”
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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