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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 18 de febrer de 2019 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 11 DE FEBRER DE 2019.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:00 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, 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:
1.Aprovació acta sessió anterior.
S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
ENSENYAMENT

En data 29 de novembre de 2016 es va formalitzar el contracte de referència, amb
CARPINTERIA METALICA REINA, SL amb CIF B63865091. L’empresa adjudicatària va
dipositar la fiança definitiva corresponent a aquest contracte, per import total de
1.100,10€.
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
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2. Devolució de fiança del subministrament amb instal·lació d’11 finestres
d’alumini per l’escola Jaume Balmes.
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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 6 del Plec de Clàusules Tècniques en 24
mesos a comptar des de la data en què es lliuri la preceptiva factura anual a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà.
El 9 de gener de 2019, l’Arquitecte Tècnic Municipal ha emès informe favorable
respecte de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver-se
comptabilitzat la factura núm. 4 del subministrament esmentat amb data 9 de
desembre de 2016, perquè ha transcorregut el termini de garantia i no ha estat
detectada cap situació imputable a l’execució del subministrament ni 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 i Secretària acctal. de l’Ajuntament han emès ambdós informes, que
queden incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de
subministrament amb instal·lació d’11 finestres d’alumini a l’Escola Jaume Balmes, a
CARPINTERIA METALICA REINA, SL amb CIF B63865091, per import total de
1.100,10.-€ dipositada amb els següents números d’operació:
Número d’operació 320160002385, import de 1.100,01€ .
Número d’operació 320160002386, import de
0,09€ .
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

En data 31 de maig de 2017 es va formalitzar el contracte de referència amb l’empresa
ESTRUCTURES VILOVÍ SL amb CIF B66045840. L’adjudicatari va dipositar la fiança
definitiva corresponent a aquest contracte, per import de 2.484,14 € i dues fiances
més per imports de 60,75 € i 136,53 € corresponents a l’aprovació de preus
contradictoris, variacions d’amidament i modificacions de l’esmentat contracte.
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.

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

19/02/2019 La secretària acctal.

3. Devolució de fiança de les obres de reforma de l'antiga casa del conserge
de l'escola Jaume Balmes.
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El termini de garantia ve fixat a l’apartat VI.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Tècniques en un any a partir de la signatura de l’acta de recepció, signada
en data 11 de gener de 2018.
El 9 de gener de 2019 l’Arquitecte 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 a l’execució
del contracte 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 favorables, que
queden incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
ÚNIC. Retornar les fiances dipositades per l’empresa adjudicatària de les obres de
reforma de l’antiga casa del conserge de l’escola Jaume Balmes per a ser destinada a
ús públic pels següents imports a l’empresa ESTRUCTURES VILOVÍ SL amb CIF
B66045840, que es relacionen a continuació:




60,75 € número d’operació 320170001922.
2.484,14 € número d’operació 320170002052.
136,53 € número d’operació 320180000200.

RÈGIM INTERIOR

ASSUMPTE: APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU I CONSTITUCIÓ DE
BORSA DE TREBALL PER TAL DE COBRIR, POSSIBLES SUPLÈNCIES PEL PERSONAL DE
PLANTILLA I PER A LLOCS DE TREBALL INCLOSOS EN LA CATEGORIA DE CONSERGE.
La provisió d’Alcaldia de 4 de febrer de 2019 resol que per recursos humans es redactin
les bases per convocar el procés selectiu següent:


Procés selectiu per a constituir corsa de treball per a cobrir, mitjançant
contracte laboral interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a
llocs de treball inclosos en la categoria de conserge.
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4. Aprovació de les bases del procés selectiu i constitució d’una borsa per a
llocs de treball inclosos en la categoria de conserge.
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L’article 19.dos de la llei de pressupostos pel 2018 estableix el següent: “No es podrà
procedir a la contractació de personal temporal, així com nomenament de personal
estatuari temporal i de funcionaris interins excepte en els casos excepcionals i per a
cobrir necessitats urgents i inajornables”.
L’EBEP dóna la possibilitat de realitzar processos de selecció àgils, sempre que es
compleixin amb els requisits constitucionals de mèrit i capacitat.
Els llocs de treball de conserges es troben ubicades per diferents serveis municipals
els quals poden ser serveis prioritaris i essencials de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat, i per tant la borsa de treball té com a finalitat la de cobrir places d’aquesta
categoria que de manera sobrevinguda quedin vacants i que el servei, per la seva
naturalesa, no es pot veure afectat.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. APROVAR les bases que hauran de regir la convocatòria del procés selectiu
per cobrir, mitjançant nomenament interí, possibles suplències del personal de plantilla
i per a llocs de treball inclosos en la categoria de conserge, i ordenar la seva publicació
integra al BOPB, al tauler d’edictes de la Corporació i al web municipal.
SEGON. OBRIR CONVOCATÒRIA pública atorgant a les persones interessades un
termini de 20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds de participació, a
comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOPB.
Les presents bases constitueixen un acte de tràmit qualificat i, en conseqüència, són
impugnables, en els termes dels articles 107.1 i 116.1 LRJPAC mitjançant la
interposició d’un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament o directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.

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.
SERVEIS PÚBLICS
Urgència I. Incoació del contracte del servei per a la recollida, porta a porta,
de la fracció vegetal (2019).
En el municipi de Corbera de Llobregat hi predomina una tipologia edificatòria
horitzontal amb una majoria d’habitatges unifamiliars que disposen de jardí privat. Per
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ASSUMPTES URGENTS
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tant, tots aquests habitatges són susceptibles de generar residus vegetals. És per això
que la voluntat municipal és facilitar la recollida d’aquests residus que es generin en
els habitatges del municipi, amb un servei continuat de recollida porta a porta de la
fracció vegetal a la ciutadania del municipi.
Tanmateix, l’Ajuntament no disposa dels mitjans personals i materials per portar a
terme aquest servei, motiu pel qual es fa necessari contractar una empresa
especialitzada.
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 acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a
l’expedient.
Aquest expedient es tramitarà anticipadament atès l’establert a l’article 30.4 de les
Bases d’execució del pressupost.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient segons l’establert a l’article
30.4 de les Bases d’execució del pressupost.
SEGON. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei per a la recollida porta a
porta de la fracció vegetal que es generi en els habitatges del municipi, mitjançant el
procediment obert simplificat, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de condicions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules
administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació.
L’import de licitació s’estableix en un màxim de 78.163,91 €, 10% d’IVA exclòs, per a
l’any de durada del contracte.

19/02/2019 La secretària acctal.

La data inicialment prevista d’inici del contracte és el 16 d’abril de 2019.
TERCER. Convocar el procediment obert simplificat publicant l’anunci de licitació en el
perfil del contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals per a presentar les
proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. La presentació
de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre Digital disponible
en el perfil del contractant municipal.
QUART. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del
contracte de 85.980,30 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 13.1621.22799 del pressupost municipal vigent, condicionades a
l’aprovació definitiva dels pressupostos municipals per a l’any 2019, i subordinada al
crèdit que es consigni en el pressupost de l’exercici 2020, amb el següent desglòs:
Exercici 2019...................... 60.902,71 €
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Exercici 2020...................... 25.077,89 €

CINQUÈ. Condicionar l’adjudicació d’aquest contracte a l’efectiva aprovació definitiva
dels pressupostos municipals per a l’any 2019.
SISÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin d’aquesta
licitació.
5. Precs i preguntes.
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:00
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.

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

19/02/2019 La secretària acctal.



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

f853b4b3fe1b4abfbfaa0aa60e64d503001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

