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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 26 de novembre 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 19 DE NOVEMBRE DE 2018.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:11 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 acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:
-

Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
Miracle Guerra i Sala, regidora

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

Mercè Rocas i Rubio, regidora
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:

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
ESPORTS
2. Devolució de fiances de les obres de reparació i consolidació estructural
del pavelló municipal d'esports (Fase 1).
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En data 16 de febrer de 2017 es va formalitzar el contracte de referència, amb
l’empresa VIALITAT I SERVEIS SLU amb CIF B64311913. L’adjudicatari va dipositar la
fiança definitiva corresponent a aquest contracte, per import de 11.655,34€.
El 5 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar els preus contradictoris,
variacions d’amidaments i modificació del present contracte, dipositant l’adjudicatari
una fiança de 558,75€.
El 10 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar els preus contradictoris i
modificació segona del present contracte, i l’adjudicatari va dipositar una fiança de
273,79€.
En data 27 de setembre de 2017 es va aprovar la certificació 5a i última de les obres
de reparació i consolidació estructural del Pavelló Municipal d’Esports (Fase 1), per un
import de 14.246,30€ del pressupost, i en data 29 de gener de 2018 la Junta de Govern
Local va acceptar el document final de l’execució d’aquestes obres, presentat per
l’empresa adjudicatària i la direcció facultativa en data 18 de desembre de 2017.
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 i Tècniques en 1 any des de finalització del contracte, que començarà a
comptar a partir de la signatura de l’acta de recepció i de conformitat de les actuacions
realitzades. L’acta de recepció es va signar en data 9 d’agost de 2017 i, en
conseqüència, el termini de garantia va finalitzar el 9 d’agost de 2018.
En data 6 de novembre de 2018, la direcció facultativa de l’obra ha emès informe, que
s’incorpora a l’expedient, on formula proposta de liquidació amb import 0 € i on
proposa la devolució de les fiances dipositades en haver finalitzat el termini de garantia
i en no observant-se deficiències en l’obra executada.

La tresorera i secretaria acctals. de l’Ajuntament han emès ambdós informes, que
queden incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta
de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte d’obres de reparació i consolidació
estructural del Pavelló Municipal d’Esports (Fase 1), sense que procedeixi reconèixer
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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.
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al contractista VIALITAT I SERVEIS, SLU amb CIF B64311913, cap altre import en
concepte de les obres realment executades, ni defectes en les mateixes.
SEGON. Retornar les fiances següents, dipositades per l’empresa adjudicatària del
present contracte d’obres, a VIALITAT I SERVEIS, SLU amb CIF B64311913:
número d’operació 320170000004, import de 11.655,34€
número d’operació 320170001309, import de
558,75€
número d’operació 320170001438, import de
273,79€
VIA PÚBLICA
3. Aprovació modificació de contracte del Lot 1 de les obres de conservació i
manteniment en un tram del carrer Font Vella.

El responsable del contracte i supervisor de les obres ha emès informe, que queda
incorporat a l’expedient, en relació a la necessitat de modificar el contracte del lot 1
adjudicat, sorgida durant l’execució del mateix, en haver estat necessari realitzar
treballs addicionals d’asfalt als establerts en el document tècnic aprovat, i en un àmbit
d’actuació adjacent al de les obres objecte del contracte però no incloses en el
document tècnic. En l’informe queda suficientment justificada la necessitat d’ampliar
les unitats d’asfalt en relació a les incloses en el document tècnic, així com que el preu
unitari aplicat és el previst i ja aprovat. L’increment de les unitats executades quant a
l’asfalt en un àmbit diferent suposa un import de PEM de 2.946,26 €, i un import de
PEC de 2.402,66 €, IVA exclòs, suposant un increment del 4,81% respecte del
contracte adjudicat. La justificació ha estat signada pel tècnic responsable del
contracte i per l’empresa adjudicatària en data 5 de novembre de 2018.
L’informe emès pel tècnic responsable i supervisor de les obres s’ajusta a l’establert a
l’article 158 del RGLCAP, on s’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.
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 205 de la LCSP, 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
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Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/1399, de 3 d’agost, es va adjudicar el lot 1
corresponent a treballs de repavimentació de la licitació de les obres de conservació i
manteniment en un tram del carrer Font Vella (des del carrer Lluís Millet i fins el carrer
Andreu Cerdà), a l’empresa Asfaltos Barcino, SL amb CIF B66533456, per un import
màxim de 49.950 €, 21% d’IVA exclòs. Les obres es van iniciar en data 28 d’agost de
2018, i havien de ser executades conforme l’establert en el document tècnic redactat
en data 25 de juny de 2018 pels serveis tècnics municipals, “Obres de conservació i
manteniment d’un tram del carrer Font Vella (des de carrer Lluís Millet i fins al carrer
Andreu Cerdà), T.M. CORBERA DE LLOBREGAT”, i que va ser aprovat en l’acord
d’incoació de la licitació en data 2 de juliol de 2018.
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50% de l’import d’adjudicació i en donar-se el supòsit de l’article 205.2.a), on es
permeten les modificacions contractuals en supòsits on el canvi de contractista no fos
possible per raons de tipus econòmic o tècnic.
Tot i el previst a l’article 109.3 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, en haver-se tramitat l’expedient mitjançant el procediment obert
simplificat abreujat on no és procedent el dipòsit de garantia definitiva per respondre
de l’execució del contracte, no procedeix requerir cap més import en concepte de
fiança definitiva.
La secretària acctal. de l’Ajuntament ha emès al respecte informe que forma part de
l’expedient.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la modificació del lot 1 corresponent a treballs de repavimentació
del contracte d’obres de conservació i manteniment en un tram del carrer Font Vella
(des del carrer Lluís Millet i fins el carrer Andreu Cerdà), adjudicat a l’empresa Asfaltos
Barcino, SL amb CIF B66533456, en els termes indicats en la part expositiva, per
import de //2.402,66.-// €, 21% d’IVA exclòs, suposant un total de l’import adjudicat
de //52.352,66.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un increment del 4,81%.
SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i al tècnic responsable
i supervisor de les obres.

La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant de conformitat amb
l’article 154 de la LCSP.
QUART. Autoritzar i disposar la despesa per import total màxim de //2.907,22.-//
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària
11.1532.61902 del pressupost municipal vigent.
ESPORTS
4. Aprovació modificació lot 3 del contracte de subministrament amb
instal·lació de tanques perimetrals a les pistes esportives.
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TERCER. Formalitzar la present modificació de contracte mitjançant la signatura
d'acceptació pel contractista de la resolució de modificació, que haurà d'efectuar-se no
més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de
l'adjudicació als licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del contractista
s’acreditarà amb la presentació de la mateixa en la seu electrònica de l’Ajuntament.
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En data 24 de setembre de 2018 la Junta de Govern va adoptar l’acord d’adjudicació
del lot 3 corresponent al contracte de subministrament amb instal·lació de tanques
perimetrals i xarxes de protecció per a les dues pistes de joc cobertes existents al
carrer Josep Tarradellas, 2-4-6, dins del recinte d’instal·lacions esportives municipals,
a l’empresa Serralleria Manser SL amb CIF B43577857, per un import total de
26.150,97 € 21% d’IVA exclòs, a comptar de la data de formalització del contracte i
fins màxim el 31 de desembre de 2018.
El responsable del contracte ha emès informe, que queda incorporat a l’expedient, en
relació al nou preu contradictori amb denominació “Subministrament i instal·lació de
tanca perimetral desmuntable d’1,00 metre d’alçada, amb perfilaria, malla, passamans
i ancoratges fabricats en acer soldat i formada per varis mòduls de tanca recta de 2
metres de longitud”, amb import de PEM de 117,35 €/ml, generat respecte de la
documentació tècnica adjudicada i sorgit per circumstàncies imprevistes durant
l’execució del contracte, adjuntant-ne la corresponent justificació de preu contradictori
de data 5 de novembre de 2018, signada pel tècnic responsable del contracte i per
l’empresa adjudicatària, donant-li conformitat als nous imports que en resulten, amb
un import total de PEM de 8.578,29 €.
L’aplicació del nou preu sorgit comporta una variació en els amidaments, en eliminarse la partida del pressupost que ha estat substituïda pel nou preu, i que tenia un import
de PEM de 103,65 €/ml, amb la denominació “Subministrament i instal·lació de tanca
perimetral desmuntable d’1,00 metre d’alçada, amb perfilaria, malla, passamans i
ancoratges fabricats en acer soldat i formada per varis mòduls de tanca recta de 2
metres de longitud, mòduls de tanca corba amb radi d’1 metre a les 8 cantonades, 9
mòduls de porta de 2 metres, amb una fulla batent cap a l’exterior de les pistes”,
resultant un decrement amb import total de PEM de 7.576,82 €.
La incorporació del nou preu sorgit suposa un increment total de l’import adjudicat de
918,55 €, 21% d’IVA exclòs, equivalent a un 3,51% sobre el contracte adjudicat.

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.
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 205 de la LCSP, 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
50% de l’import d’adjudicació i en donar-se el supòsit de l’article 205.2.a), on es
permeten les modificacions contractuals en supòsits on el canvi de contractista no fos
possible per raons de tipus econòmic o tècnic.
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L’informe emès pel tècnic responsable i supervisor de les obres s’ajusta a l’establert
als articles 158 i 160 del RGLCAP.
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Atès el previst a l’article 109.3 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 45,93 €, 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.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta
de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el preu contradictori amb denominació “Subministrament i
instal·lació de tanca perimetral desmuntable d’1,00 metre d’alçada, amb perfilaria,
malla, passamans i ancoratges fabricats en acer soldat i formada per varis mòduls de
tanca recta de 2 metres de longitud” generat en l’execució del lot 3 corresponent al
contracte de subministrament amb instal·lació de tanques perimetrals i xarxes de
protecció per a les dues pistes de joc cobertes existents al carrer Josep Tarradellas, 24-6, dins del recinte d’instal·lacions esportives municipals, amb un import total de PEM
de 8.578,29 €, que comporta un increment en l’import adjudicat, en els termes de
l’informe del responsable del contracte, entenent que queden incorporats a tots els
efectes al quadre de preus del contracte, sense perjudici de la tramitació inherent a
aquests tipus de modificacions.

TERCER. Aprovar la modificació del lot 3 corresponent al contracte de
subministrament amb instal·lació de tanques perimetrals i xarxes de protecció per a
les dues pistes de joc cobertes existents al carrer Josep Tarradellas, 2-4-6, dins del
recinte d’instal·lacions esportives municipals, adjudicat a l’empresa Serralleria Manser
SL amb CIF B43577857, en els termes indicats en la part expositiva, per import de
//918,55.-// €, 21% d’IVA exclòs, suposant un total de l’import adjudicat de
//27.069,52.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un increment del 3,51%.
QUART. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i al tècnic responsable
del contracte.
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SEGON. Aprovar les variacions en els amidaments sorgides per l’eliminació de la
partida amb denominació “Subministrament i instal·lació de tanca perimetral
desmuntable d’1,00 metre d’alçada, amb perfilaria, malla, passamans i ancoratges
fabricats en acer soldat i formada per varis mòduls de tanca recta de 2 metres de
longitud, mòduls de tanca corba amb radi d’1 metre a les 8 cantonades, 9 mòduls de
porta de 2 metres, amb una fulla batent cap a l’exterior de les pistes”, amb un import
total de PEM de 7.576,82 € que comporta un decrement en l’import adjudicat, en els
termes de l’informe del responsable del contracte.
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CINQUÈ. Requerir a l’empresa Serralleria Manser SL amb CIF B43577857 per què
presenti dins el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de l’enviament de la
notificació del present acord, l’acreditació d’haver dipositat a disposició de
l’Ajuntament la quantitat de //45,93.-// €, 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 108 de la LCSP.
SISÈ. Formalitzar la modificació del contracte en document administratiu, una vegada
dipositada la nova fiança, que serà signat amb certificat digital reconegut i publicat en
el perfil del contractant.
SETÈ. Autoritzar i disposar la despesa per import total màxim de //1.111,45.-// euros
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34.342.63206
del pressupost municipal vigent.
BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN
5. Aprovació definitiva del document tècnic Projecte de reforma i ampliació
del Casal “Les Magnòlies”.
En data 10 de setembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
document tècnic següent:
-

Projecte de reforma i ampliació del Casal “Les Magnòlies”, amb un pressupost
total per a coneixement de l’administració de 499.608,84 € (IVA inclòs), segons
el detall següent



El projecte es va sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 25 de setembre
de 2018 amb codi CVE 2018034323, en el web municipal i en el tauler d'edictes
electrònic de la Corporació entre els dies 25 de setembre de 2018 i 8 de novembre de
2018. Una vegada finalitzat el termini i consultades les dades del Registre de
l’Ajuntament, no consten presentades al·legacions al projecte.
La competència per a l’aprovació d’aquest projecte correspon a l’Alcaldia de
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic. No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament
aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern Local.
Per això, de conformitat amb els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS),
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Pressupost d’execució per contracte de les obres (IVA inclòs) .... 490.244,37
€
Pressupost informat a l’administració per a la xarxa elèctrica (IVA inclòs)
........................................................ 6.541,70 €
Pressupost informat a l’administració per a l’escomesa contra incendis (IVA
inclòs) .................................... 2.822,77 €
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Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social proposa a
la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar definitivament els document tècnic següent:
- Projecte de reforma i ampliació del Casal “Les Magnòlies”, amb un pressupost
total per a coneixement de l’administració de 499.608,84 € (IVA inclòs), segons
el detall següent
 Pressupost d’execució per contracte de les obres (IVA inclòs) .... 490.244,37
€
 Pressupost informat a l’administració per a la xarxa elèctrica (IVA inclòs)
........................................................ 6.541,70 €
 Pressupost informat a l’administració per a l’escomesa contra incendis (IVA
inclòs) .................................... 2.822,77 €
SEGON. Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, en
el Diari Oficial de la Generalitat i en el tauler d’edictes electrònic de la Corporació.
ENSENYAMENT
6. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per al finançament
de l'escola bressol municipal (2016-2018).
El 14 de setembre de 2018 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va sol·licitar
subvenció a la Diputació de Barcelona per al finançament de l’Escola Bressol Municipal,
en el període 2016-2018, dins el marc de la convocatòria de subvencions 9753/18.
El 13 de novembre de 2018, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ha publicat
l’Anunci de l’aprovació de la concessió de la convocatòria de subvencions 9753/18,
que atorga a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat una subvenció de 44.443,53.-€.

L’acceptació comportarà el cobrament del 80% de l’import, restant l’altre 20% pendent
de justificació de despeses.
El tècnic municipal d’Ensenyament, en data 13 de novembre de 2018, ha emès un
informe, que es troba a l’expedient, relatiu a aquest assumpte.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
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L’Acord cinquè de l’esmentat Anunci estableix que per a l’efectivitat de la concessió
d’aquestes subvencions, és necessari que els ens destinataris manifestin
expressament l’acceptació d’aquestes subvencions en el termini de 7 dies hàbils a
partir de la publicació d’aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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ACORDS
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 44.443,53.-€, atorgada per la Diputació de
Barcelona, per al finançament de l‘Escola Bressol Municipal pel període 2016-2018.
SEGON.- Traslladar aquesta acceptació mitjançant el formulari, signat per la
secretària acctal., que s‘adjunta a l‘expedient, en el termini de 7 dies hàbils que
finalitzarà dimecres 21 de novembre de 2018.
7. Aprovació modificació del Conveni de col·laboració per a la gestió del
servei públic de transport escolar (2017-2018).
El 12 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local 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, que comportava el compromís d'abonar al Consell Comarcal un import de
25.211,00.-€.
La Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de 2 de juliol
de 2018, va acordar la modificació dels Convenis de transport del curs 2017-2018, en
el sentit d'establir l'import regularitzat a final de curs, que, en el referent a l'aportació
de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, passa a ser de 24.242,50.-€
El tècnic d'Ensenyament ha emès informe relatiu a aquest assumpte amb data 06 de
novembre de 2018.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS

SEGON.- Anul·lar l'autorització i disposició d'un import de 968,60.-€ per causa de la
minoració de l'aportació municipal 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.
8. Precs i preguntes.
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PRIMER.- Aprovar la modificació del Conveni de col·laboració per a la gestió del servei
públic de transport escolar a Corbera de Llobregat, pel curs 2017-18, que afecta a les
seves clàusules quarta i sisena, el text del qual s'adjunta a l'expedient.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 09:46
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

La secretària acctal., Marta Puig Puig

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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