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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 d’abril 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 27 DE MARÇ DE 2017.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 11:05 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, 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 que resulten aprovats
per unanimitat:
1.Aprovació acta sessió anterior.
S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
SECRETARIA
2. Acceptació ajut econòmic de la Diputació de Barcelona per a la reparació i
consolidació estructural del Pavelló Municipal d'Esports.

Per tot l’exposat, a proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local acorda el següent:
ACORD
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S’ha rebut la notificació del decret 1247/17 de la Presidenta de la Diputació de
Barcelona, en el que s’aprova la formalització parcial del preacord i l’atorgament d’un
ajut econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019, per dur a terme l’actuació Reparació i consolidació estructural del Pavelló
Municipal d’Esports de Corbera de Llobregat, amb una aportació de la Diputació de
403.518,11 €.
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ÚNIC. Acceptar l'ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona i les condicions
per a la seva formalització i execució en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2109”, referit a l'actuació Reparació i consolidació estructural del Pavelló
Municipal d’Esports de Corbera de Llobregat (Codi XGL 17/X/232539) per import de
403.518,11 €, anualitat 2017.
El termini màxim d’execució i justificació s’estableix en el 30 de novembre de 2018.
CONTRACTACIÓ
3. Incoació de la contractació de les obres de reforma de l'antiga casa del
conserge de l'escola Jaume Balmes.
Dins del recinte de l’Escola Jaume Balmes es troba ubicat l’antic habitatge del conserge
de l’escola, desocupat des de fa temps i sense ús, i separat físicament de les
dependències de l’escola arran de les obres que s’hi van realitzar l’any 2014.
La voluntat del Consistori és adequar i redistribuir l’edifici actual per a ser destinat a
dependències municipals i a ús públic.
A tal efecte, des dels serveis tècnics municipals s’ha redactat en data 20 de febrer de
2017, el corresponent document tècnic per a realitzar les obres necessàries, amb un
import de 70.213,11 €, 21% d’IVA exclòs, i un termini màxim d’execució de dos (2)
mesos, que serà aprovat en el mateix expedient d’aprovació de la licitació.
S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regular aquest contracte, i que ha estat informat favorablement per la Secretaria
General de l’Ajuntament, quedant incorporat a l’expedient.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Desenvolupament
Econòmic, la Junta de Govern Local acorda el següent:
ACORDS

SEGON. Iniciar els tràmits per a la contractació de les obres necessàries per a la
reforma de l’antiga casa del conserge de l’escola Jaume Balmes, per a ser destinada a
ús públic, pel procediment obert i amb aplicació de mesures de gestió eficient en la
tramitació, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament
amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament i el
document tècnic d’obres aprovat, regularan aquesta contractació. L’import de licitació
màxim s’estableix en //70.213,11.-// €, 21% d’IVA exclòs.
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PRIMER. Aprovar la documentació tècnica per a l’execució de les obres necessàries
per a la reforma de l’antiga casa del conserge de l’escola Jaume Balmes, per a ser
destinada a ús públic, per import de //70.213,11.-// €, 21% d’IVA exclòs, i amb un
termini màxim d’execució de dos (2) mesos.
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TERCER. Convocar el procediment obert publicant la licitació en el perfil del
contractant, atorgant un termini de 26 dies naturals per a presentar les pliques, a
partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat.
QUART. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de //84.957,86.// € (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària núm.
22.933.63200 del vigent pressupost municipal.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
NOVA ECONOMIA
4. Acceptació Programa complementari de foment de l'ocupació local 20172018.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 23 de febrer de 2017 va
aprovar el Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb l’objecte de prestar suport als
governs locals en la generació de nova ocupació, donant continuïtat al recolzament
que ha vingut prestant en aquesta matèria en el marc de diferents Programes
complementaris. El present Programa complementari articula una acció integral
orientada al foment de l’ocupació i a la lluita contra l’atur. Cerca també afavorir la
inserció sociolaboral de les persones en situació de risc d’exclusió social i, a la vegada,
impulsar un visió estratègica territorial de creixement econòmic que permeti
incrementar les probabilitats de que les persones desocupades trobin i mantinguin una
feina. Es tracta, en definitiva, de fomentar els plans d’ocupació amb fins pal·liatius
però també aquelles mesures que tenen orientació preventiva, sempre de conformitat
amb les necessitats i característiques de cada territori, en consideració del principi d’
asimetria i de l’autonomia local.

1. Línia de suport a l’ocupació local: té per finalitat donar suport als ens locals per
a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, tant de forma preventiva
com pal·liativa. En aquest sentit, es preveu concedir ajuts per al finançament
de plans locals d’ocupació, per a la formació de persones aturades i també per
afavorir la contractació laboral a les empreses privades, participant
l’ajuntament de Corbera de Llobregat en la següent modalitat:
a. Modalitat de suport als plans locals d’ocupació: en el marc del present marc
regulador s’ha optat per un concepte ampli d’aturat o desocupat en la
mesura que serà en els corresponents plans i programes específics on es
concretaran els requisits que hauran de complir les persones participants en
cadascun d’ells. Així doncs, es preveu la contractació laboral i/o
nomenament interí de persones aturades o desocupades en el moment
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La generació d’ocupació en el marc del present Programa complementari es durà a
terme mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics d’acord amb les següents línies de
suport:
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d’accedir al pla o programa desenvolupat per l’ens local destinatari dels
presents ajuts. L’objecte d’aquesta modalitat és fomentar la contractació
directa de les persones en situació d’atur per part de les administracions
públiques locals.
L'import total concedit a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat és de 215.010,01,-€
per les anualitats 2017 i 2018.
De conformitat amb l'acord segon, article 19, de la resolució de la Diputació de
Barcelona, cal acceptar expressament els ajuts concedits.
De conformitat amb l’acord segon, article 24, els ens locals podran sol·licitar un
avançament per un import que es correspondrà amb l’import acceptat i definitivament
concedit de cada línia.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Desenvolupament
Econòmic, la Junta de Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona del Programa
complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018, en el marc del Pla “Xarxa de
governs Locals 2016-2019” amb un import de 215.010,01,-€, així com també,
s’accepten els termes que en regiran la seva concessió i les condicions per a la seva
execució.
SEGON. Sol·licitar un avançament del 40% de l’import atorgat, això és 86.004,-€ per
a la línia de suport a l’ocupació local, en els termes de l’acord segon, article 24, de la
resolució de la Diputació de Barcelona.
TERCER. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
COMERÇ I TURISME
5. Autorització per a la venda en el mercat de venda no sedentària.

El 17 d’octubre de 2016, mitjançant Decret d’alcaldia 1941/2016, es van concedir dues
llicències, efectuant un requeriment previ als titulars dels llocs de venda per tal que
dipositessin la fiança que estableix l’Ordenança Fiscal vigent i sotmetent l'atorgament
de l'autorització a la posterior ratificació de la Junta de Govern Local.
En data 23 de desembre del 2016 i 3 de gener del 2017 s'han ingressat les fiances
corresponents.
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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de març de 2016,
per unanimitat, va aprovar les bases i convocatòria del concurs públic per a
l’atorgament d’autoritzacions de venda no sedentària en el mercat setmanal.
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Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Desenvolupament
Econòmic, la Junta de Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Ratificar el punt segon del Decret de l'Alcaldia núm. 1941/2016, de 17
d’octubre de 2016, relatiu a la concessió de l'autorització per a la venda no sedentària
en el mercat setmanal dels dissabtes, en horari de 8 a 14 hores i per un període de 15
anys a les persones que es detallen a continuació:
Llicència núm. 18/2016
Bosch i Casals embotits artesans, J. A. B. B. (DNI ) (LOPD)
Tipus de producte: Quotidià alimentari. Xarcuteria, formatgeria, conserves, artesans,
especialitats. (subgrup 1e)
Llicència núm. 19/06
Sr. M. M. (DNI) (LOPD)
Tipus de producte: Textil moda home (subgrup 4a)
SEGON. Advertir als titulars d’aquestes autoritzacions que han d’acomplir amb totes
les obligacions establertes al Reglament del mercat de venda no sedentària a Corbera
de Llobregat, l’incompliment de les quals comporta la revocació de l’autorització
concedida.
TERCER. Notificar el present acord a tots els interessats per al seu coneixement.
ASSUMPTES URGENTS
Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat i, en tot cas, amb el vot
favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació el punt següent que
resulta aprovat amb el mateix quòrum.
CONTRACTACIÓ

En data 10 de març de 2009 el Ple de l’Ajuntament va adjudicar definitivament el
contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus municipals,
neteja viària i deixalleria mòbil, de Corbera de Llobregat, a l'empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, S. A. amb CIF A-28037224, pel preu cert i global de
//1.286.906,34.-// €/any, IVA exclòs, i amb una durada inicial de vuit anys, a comptar
des de la data d'efecte del contracte, establint-se aquesta l'1 d’abril de 2009.
Posteriorment, el Ple de l'Ajuntament de data 29 de setembre de 2009 va acordar el
reajustament dels imports disposats a data 1 de maig de 2009.
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Urgència. Modificació del contracte de serveis públics per a la gestió de
residus i neteja viària.
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Aquest contracte va ser modificat per raons d’interès públic per acord del Ple de
l’Ajuntament de data 8 de novembre de 2011, establint el nou import del contracte en
//884.104,04.-// €/anuals, IVA exclòs, i ampliant el termini d’amortització fins el 30
de novembre de 2021 per a poder liquidar els imports anuals aprovats en el mateix
acord, que no formen part de la modificació de contracte però que s’han d’incloure en
la facturació mensual, de //41.354,14.-// € i //12.060,46.-// €, ambdós IVA exclòs,
en concepte d’actualitzacions de preus i de càlcul d’interessos generats
respectivament.
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 11 de novembre de 2014 es va aprovar
l’actualització de preus d’aquest contracte, resultant-ne un increment del mateix de
//67.368,72.-// €/any, IVA exclòs, essent la Kt aprovada de 1,0762, i el tipus impositiu
d’IVA a aplicar del 10%, tal i com es va aprovar en l’acord del Ple de l’Ajuntament de
data 2 d’octubre de 2012.
En data 22 de març de 2017, des de l’Àrea de Serveis Públics de l’Ajuntament s’ha
emès informe núm. 007_2017 que s’adjunta a l’expedient, de reestructuració del
servei contractat per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals del municipi, atès el
volum de residus que s’hi genera i a la problemàtica que ocasiona principalment en la
recollida de residus en caps de setmana i festius, proposant una sèrie de modificacions
en el servei de recollida, amb efectes 1 d’abril de 2017. Aquesta reestructuració del
servei suposa un increment de l’import anual calculat a preus d’origen i respecte del
contracte modificat en data 8 de novembre de 2011, de //37.789,66.-// €, 10% d’IVA
exclòs, dels quals //19.033,94.-// € corresponen a la recollida de residus i
//18.755,72.-// € corresponen a la neteja viària, que per aplicació de l’última Kt
aprovada en el Decret d’Alcaldia núm. 2017/463, de 22 de març, pel període maig
2016-abril 2017 amb valor de 1,0641, suposa un increment anual de //40.211,98.-//
€, IVA exclòs. Aquest increment comporta la corresponent modificació de contracte,
quedant fixat l’import total anual del mateix en //980.987,08.-// €, 10% d’IVA exclòs,
essent l’import anual a preus d’origen de //921.893,70.-// €, IVA exclòs.

L’empresa adjudicatària ha presentat en data 24 de març de 2017 l’acceptació de la
modificació proposada en l’informe tècnic, que s’incorpora a l’expedient.
Aquesta modificació de contracte suposa un valor acumulat del 19,88% respecte del
contracte inicial adjudicat, a preus d’origen.
La secretaria general de l’Ajuntament ha emès informe al respecte, que forma part de
l’expedient, i del que se’n desprèn que es pot procedir a la modificació del contracte
per reestructuració dels serveis de recollida de residus, i del que s’ha d’augmentar
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Aquest nou import, una vegada aplicada a la totalitat de la durada del contracte
modificat, d’1 d’abril de 2017 a 30 de novembre de 2021 en què finalitza el contracte
vigent, suposa un augment de l’import total de //176.351,74.-// €, IVA exclòs, que
amb aplicació del valor de la Kt 1,0641, suposen un total d’increment modificat de
//187.655,89.-// €, 10% d’IVA exclòs.
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l’import dipositat com a fiança definitiva ajustant-lo a l’import anual final del contracte.
Tot i que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, previ dictamen de la
Comissió Assessora, per delegació del Ple de 30 de juny de 2015, atès que és urgent
aprovar la modificació de contracte proposada per a poder iniciar els serveis establerts
el més aviat possible i no tenint convocatòria de la Comissió Assessora abans de l’inici
de la nova prestació, procedeix l’aprovació d’aquest expedient per acord de la Junta
de Govern Local, donant compte de l’acord adoptat en la propera sessió de la Comissió
Assessora.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida
i transport de residus municipals i neteja viària, adjudicat a l'empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, SA amb CIF A-28037224, que suposa un increment anual
de //40.211,98.-// €, 10% d’IVA exclòs, dels quals //20.254,01.-// € corresponen a la
recollida de residus i //19.957,97.-// € corresponen a la neteja viària, fixant l’import
total anual en //980.987,08.-// €, 10% d’IVA exclòs, amb efectes 1 d’abril de 2017 i
sota les directrius establertes en l’informe tècnic de data 22 de març de 2017. L’import
incrementat en la modificació del contracte, des de l’1 d’abril de 2017 i fins el 30 de
novembre de 2021, és de //187.655,89.-// €, 10% d’IVA exclòs.
SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte de gestió del servei públic
de recollida i transport de residus municipals i neteja viària de Corbera de Llobregat,
Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per a 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 //9.382,79.// €, que correspon al 5% de l’import total modificat en concepte de fiança definitiva,
en qualsevol de les modalitats previstes en l’article 84 de la LCSP.

2017..................... 13.1621.22799 ..................... 16.709,58 €
2017..................... 13.163.22700 ....................... 16.465,32 €
2018 a 2020 ......... 13.1621.22799 .................... 22.279,41 €
2018 a 2020 ......... 13.163.22700 ........................ 21.953,77 €
2021..................... 13.1621.22799 ....................... 20.422,82 €
2021..................... 13.163.22700 ......................... 20.124,28 €
QUART. Formalitzar la modificació del contracte en document administratiu, una
vegada dipositada la fiança requerida.
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, amb càrrec a les
partides pressupostàries del vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit
pressupostari que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2018 i següents que
es diran a continuació i en les quanties següents que inclouen l’IVA:
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CINQUÈ. En tot allò no previst en l’informe tècnic i proposta actual de modificació
aprovada, s’estarà a l’establert en el contracte principal, en el PCAP, PCT i documents
annexos.
SISÈ. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, FOMENTO
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA per al seu coneixement i efectes.

DE

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 13:15
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.
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