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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 8 d’abril 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 1 D’ABRIL DE 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:20 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:

- Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
- Pol Ejarque i Cortés, tercer tinent 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
- Jordina Ribó Garriga, regidora

Absents/Excusats:

- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa

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.

FINANCES 

2. Aprovació Pressupost de Tresoreria 2019.

L’article 49 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2019 disposa que la 
tresoreria municipal elaborarà el Pressupost de tresoreria en el termini d’un mes des 
de l’aprovació del Pressupost General, el qual se sotmetrà a l’aprovació de la Junta de 
Govern Local.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació fb7e3c8bd89d483386943ffb6b138190001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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L’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, segons redacció donada per la Llei orgànica 9/2013, de control del deute 
comercial del sector públic determina que les administracions públiques hauran de 
disposar d’un pla de tresoreria que inclourà, almenys, informació relativa a la previsió 
de pagament a proveïdors de manera que es garanteixi el compliment del termini 
màxim que fixa la normativa sobre morositat.

La tresorera accidental ha emès l’informe 41/2019 i ha elaborat el Pressupost de 
Tresoreria per a l’exercici 2019 en compliment de l’article 13.6 de la Llei orgànica 
2/2012 i 49 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2019. 

En virtut de les competències atribuïdes per l’article 49 de les Bases d’Execució del 
Pressupost.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Finances proposa a la Junta 
de Govern local l’adopció del següent
 

ACORD

ÚNIC.- Aprovar el Pressupost de Tresoreria elaborat per a l’exercici 2019 que 
s’adjunta.

ESPORTS

3. Rectificació de l'error material en la determinació del club esportiu 
subvencionat.

La Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2018 va aprovar la concessió dels 
ajuts econòmics en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a entitats 
esportives per a activitats realitzades durant l’any 2017.

S’ha detectat un error material o de fet consistent en que a l’acord de concessió es va 
mantenir de l’any anterior i transcriure erròniament l’atorgament de la subvenció al 
Club de Hoquei Corbera G58232539 quan, efectivament, qui va presentar la sol·licitud 
és el Club Patí Corbera (G66851204). Aquest club va començar a operar a Corbera a 
partir de l’1 de gener de 2017 donant continuïtat esportiva al Club de Hoquei. 

L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta 
de Govern local l’adopció del següent
 

ACORD

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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ÚNIC. Rectificar l’error material o de fet detectat a l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local de data 29 d’octubre de 2018, en el sentit de substituir qualsevol 
referència que es faci al Club de Hoquei Corbera (G58232539) pel de Club Patí Corbera 
(G66851204).

SALUT PÚBLICA

4. Incoació del contracte del servei de recollida i/o custòdia d'animals que es 
trobin en el terme municipal i el seu correcte tractament posterior.

Donada la problemàtica actual que es troba el municipi de Corbera de Llobregat quant 
al gran nombre d’animals de companyia que o bé s’escapen dels seus domicilis o bé 
s’abandonen a la via pública, així com per retirar els animals morts de les vies 
públiques, es fa necessària la contractació del servei de recollida i custòdia d’animals 
de companyia en tot el terme municipal de Corbera de Llobregat, per part d’una 
empresa especialitzada que pugui donar l’acollida i el tractament adequat als animals.

Per aquest motiu i davant de la manca de recursos propis per dur a terme el servei, 
es fa necessària la licitació d’un expedient de contractació que permeti millorar i 
solucionar en la mesura del possible, la problemàtica que generen els animals de 
companyia que circulen lliurament pel municipi. 

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 informat 
per la Secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Salut Pública proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei de recollida i custòdia 
d'animals de companyia, així com la recollida dels animals morts que es trobin en el 
terme municipal i el seu correcte tractament posterior, mitjançant el procediment 
obert simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i 
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 27.000,00 €, 21% d’IVA exclòs, per a l’any de 
durada del contracte, sense possibilitat de pròrroga.

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 de maig de 2019.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 10 dies hàbils 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.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació fb7e3c8bd89d483386943ffb6b138190001
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TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 32.670,00 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22706 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en el pressupost de l’exercici 2020, amb el següent desglòs:
 

 Exercici 2019: 21.780,00 €
 Exercici 2020: 10.890,00 € 

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.

5. Adjudicació del contracte de serveis per al control de plagues a tots els 
edificis i instal·lacions de titularitat municipal.

En data 25 de febrer de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis per al control de plagues a tots 
els edificis i instal·lacions de titularitat municipal, i es va convocar la licitació pel 
procediment obert simplificat abreujat, amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre 
Digital, amb un import màxim de contracte de //7.500,00.-// €, 21% d’IVA exclòs, i 
una durada inicial d’un any amb possibilitat de pròrroga per un any més, amb data 
d’inici d’efectes 1 d’abril de 2019.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 26 de febrer de 2019, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 12 de març de 2019 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dues empreses han presentat proposicions, Rains 
Control de plagas SL amb CIF B60720042 i registre d’entrada 2019/2478, de 8 de 
març a les 12.53 hores, i Ibertrac SL amb CIF B08737512 i registre d’entrada 
2019/2540, d’11 de març a les 15.31 hores.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant, se’n 
desprèn que s’exclou del procediment l’oferta presentada per Rains Control de plagas 
SL amb CIF B60720042 pels motius que hi consten, i es proposa l’adjudicació del 
contracte a l’empresa licitadora Ibertrac SL amb CIF B08737512, en haver resultat 
amb la millor oferta quant a relació qualitat-preu per ser l’única oferta admesa, haver 
ofert un import de 5.625,00 €, 21% d’IVA exclòs, que no sobrepassa l’import de 
licitació i no incorre en baixa anormal, i tenir justificades la seva capacitat d’obrar i 
contractar amb l’Administració així com la solvència tècnica i econòmica.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Salut Pública proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis per al control de plagues a tots els edificis 
i instal·lacions de titularitat municipal, a l’empresa Ibertrac SL amb CIF B08737512 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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per import total de 5.625,00 € 21% d’IVA exclòs, per a l’any de durada inicial del 
contracte amb possibilitat de pròrroga per un any més i amb data d’inici 1 d’abril de 
2019, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de 
Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes 
tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.

SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta 
d’empreses licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el  
perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 2.268,75 € dels 
pressupostos dels exercicis 2019 i 2020, aprovada en el resolent tercer de l’acord 
d’incoació d’aquest expedient, amb el següent desglossament:

 Exercici 2019 ..................... 1.701,56 €
 Exercici 2020 .....................    567,19 €

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 6.806,25 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22700 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en el pressupost de l’exercici 2020, amb el següent desglòs:

 Exercici 2019...................... 5.104,69 €
 Exercici 2020...................... 1.701,56 €

CINQUÈ. Formalitzar el contracte mitjançant la signatura d'acceptació per part del 
contractista Ibertrac SL amb CIF B08737512 de la resolució d'adjudicació, 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.

SEGURETAT CIUTADANA

6. Aprovació del document tècnic "Memòria valorada de reforma 
dependències Policia Local" i incoació del contracte de l'execució de les obres.

L’objecte d’aquest contracte són les obres necessàries per a la reforma de les 
dependències municipals on s’ubica la Policia Local, segons document tècnic redactat 
pel tècnic municipal Sr. J. S.(LOPD) en data 5 de març de 2019, que serà aprovat en 
la incoació de l’expedient, i que s’ha redactat amb la necessitat d’adequar i millorar 
les instal·lacions a la realitat actual de la plantilla i pel manteniment òptim de les 
dependències. El document tècnic té un import d’execució de //16.517,68.-// €, 21% 
d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim d’un mes i mig (1,5 mesos).

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el document tècnic 
aprovat, es fa necessària la contractació de les mateixes per part d’una empresa 
especialitzada. S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació fb7e3c8bd89d483386943ffb6b138190001
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que ha de regular aquest contracte, i que ha estat informat favorablement per la 
Secretària acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporat a l’expedient.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Seguretat Ciutadana 
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Aprovar el document tècnic que porta per títol ”Memòria valorada de reforma 
dependències Policia Local” signada per l’arquitecte tècnic municipal en data 5 de març 
de 2019, amb un import d’execució de 16.517,68.-€, 21% d’IVA exclòs, i un termini 
d’execució màxim d’un mes i mig (1,5 mesos).

SEGON. Iniciar els tràmits per a la contractació de l’execució de les obres per a la 
reforma de les dependències municipals on s’ubica la Prefectura de la Policia Local, 
mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, 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 aprovat, regularan aquesta 
contractació. L’import de licitació total s’estableix en un màxim de //16.517,68.-// €, 
21% d’IVA exclòs.

TERCER. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 10 dies hàbils 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 per import total màxim del contracte de 19.986,39 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20.132.63900 del pressupost municipal vigent.

CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació. 

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

7. Aprovació Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat en el marc del Programa Treball i Formació 2018 (fins 31 gener 
2020).

 L'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, publicada al DOGC núm. 7713 de 26 de 
setembre de 2018, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per la realització del programa Treball i Formació i la Resolució TSF/2265/2018, d’1 
d’octubre, va obrir convocatòria de subvencions per l’any 2018 del nou programa 
Treball i Formació.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 288/2018, de 
23 d’octubre, va aprovar la sol·licitud de subvenció pel Programa Treball i Formació, 
en la seva convocatòria 2018, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  

El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 358/2018 de 
18 de desembre va acceptar la subvenció de referència.

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 Treball i Formació 2018. 

D'acord amb les clàusules sisena i setena l'ajuntament de Corbera de Llobregat haurà 
d'abonar al Consell Comarcal un import total de 3.952,88,- € en concepte 
d’indemnització de finalització del contracte de les persones contractades, més els 
costos derivats de la formació de prevenció de riscos laborals, revisions mèdiques, 
visites tècniques de coordinació de la prevenció de riscos laborals i despeses de gestió 
del Consell Comarcal. 

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

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 Treball i 
Formació 2018.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 3.952,88,-€ al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat amb CIF P5800011H en concepte d'indemnització de finalització de contracte 
de les 3 persones més els costos derivats de la formació de prevenció de riscos 
laborals, revisions mèdiques, visites tècniques de coordinació de la prevenció de riscos 
laborals i despeses de gestió del Consell Comarcal en relació al Programa Treball i 
Formació 2018 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 22.241.46500 del vigent 
pressupost municipal.

TERCER. Notificar el present acord d’aprovació al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per a la signatura de conveni.
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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, es sotmeten a examen i votació els punts següents 
que resulten aprovats amb el mateix quòrum.

MEDI AMBIENT

Urgència I. Aprovació sol·licitud subvenció del manteniment de les franges 
de protecció perimetral (2019).

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya, en data 25 de febrer de 2019, mitjançant Ordre ARP/505/2019 (DOGC 
7824, de 06.03.2019), convoca per a l’any 2019 els ajuts destinats al tractament de 
la vegetació en les urbanitzacions i els nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, 
els quals es regeixen per les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/279/2016, 
de 17 d’octubre (DOGC 7232, de 24.10.2016), modificades per l’Ordre ARP/27/2019, 
de 16 de febrer (DOGC 7814, de 20.02.2019).

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat té previst executar, durant el 2019, els treballs 
de manteniment de les franges de protecció perimetral enfront d’incendis forestals en 
urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, concretament a: el 
Bonrepòs, la Creu Aragall, la Creu Aragall Júnior, el Solei dels Herbatges, Ca 
n’Armengol, Sant Cristòfol, l’Amunt, Can Rigol, les Parretes, Can Lluís, els Guixots i la 
Servera. 

Per part de l’Ajuntament es considera necessari presentar al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya la 
sol·licitud per finançar, en un màxim del 60%, l’execució de les actuacions referents a 
les franges perimetrals de baixa combustibilitat (capítol 1), incloses en el “Plec de 
prescripcions tècniques de contractació del servei de manteniment de les franges 
perimetrals de baixa combustibilitat; els parcs urbans, les parcel·les, els serveis tècnics 
i similar de titularitat municipal; els vials de titularitat municipal d’accés a 
urbanitzacions i nuclis de població; la vegetació propera a l’enllumenat públic i tala 
d’arbrat especial a Corbera de Llobregat”, amb un pressupost d’execució per contracte, 
IVA i baixa ofertada per l’empresa executora (8,26%) incloses, de 96.844,00 €

El Plec de prescripcions tècniques inclou altres treballs a executar en àmbits com 
carreteres i vials, parcs urbans, entorns enllumenat, arbrat especial, etc., si bé, només 
són subvencionables les actuacions a realitzar en urbanitzacions i nuclis de població 
afectats per la Llei 5/2003, motiu pel qual, aquests àmbits s’exclouen del càlcul del 
pressupost i de l’ajut sol·licitat.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
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ACORDS

PRIMER. Aprovar la sol·licitud, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, d’un ajut destinat a l’execució del 
manteniment de les franges de protecció perimetral enfront d’incendis forestals en les 
urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, aquestes són: el 
Bonrepòs, la Creu Aragall, la Creu Aragall Júnior, el Solei dels Herbatges, Ca 
n’Armengol, Sant Cristòfol, l’Amunt, Can Rigol, les Parretes, Can Lluís, els Guixots i la 
Servera.

SEGON. Que l’ajut sol·licitat sigui objecte de suport per part del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, en una 
quantia de 55.736,99€. 

TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la formalització dels documents necessaris per a 
la presentació de la sol·licitud.

SERVEIS PÚBLICS

Urgència II. Modificació i pròrroga del contracte de gestió del servei 
d'abastament domiciliari d'aigua potable.

El 10 de gener de 1989 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va aprovar el 
Plec de Condicions Econòmic Administratives, i en sessió de 14 de març de 1989 va 
acordar l’adjudicació definitiva del contracte de gestió del servei d’abastament 
domiciliari d’aigua a la Sociedad Regional de Aguas SA (SOREA), per un període inicial 
de 30 anys, prorrogables per períodes de 10 anys fins arribar a un màxim de 50 anys. 
El corresponent contracte administratiu es va formalitzar el 5 d’abril de 1989, 
finalitzant el 5 d’abril de 2019.

El 23 de setembre de 2014 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i SOREA van signar 
una Addenda al contracte del servei domiciliari d’aigua, fruït de l’acord prèviament 
adoptat pel Ple de l’Ajuntament el 29 de juliol de 2014, amb el propòsit de fixar les 
inversions a realitzar en el Servei fins a la finalització del contracte a l’any 2019, 
estimades en 525.000 €.

La concessionària SOREA, conjuntament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, al 
mes de novembre de 2015, van elaborar  un Pla  d'Inversions del Servei de 
Subministrament d'Aigua Potable al terme municipal de Corbera de Llobregat, pels 
exercicis 2015-2019, que ascendeix a un import de 1.311.356 €.

Posteriorment, el 6 d’abril de 2016, es va signar una nova addenda que modificava 
parcialment el contingut del contracte i deixava sense efectes l’anterior addenda. Amb 
aquesta modificació es pretenia determinar les inversions a realitzar en les 
infraestructures del servei definides en el Pla d’Inversió del Servei (2015-2019) abans 
de la finalització del contracte i restablir l’equilibri financer del mateix, ajustant les 
vigents tarifes del Servei a una nova estructura de despeses, eliminant el fons 
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d’amortització tècnica i el fons de reposició. Com a resultat d’aquesta modificació, el 
fons de reversió anual fins a l’exhauriment del contracte és de 211.346 €/any.

D’acord amb l’informe tècnic de 21 de març de 2019, emès per part de l’enginyer 
d’obres públiques de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, a la data de finalització 
del contracte, el 5 d’abril de 2019, el fons de reversió acumulat haurà igualat 
l’immobilitzat revertible aportat pel concessionari (2.360.443 €), sense que existeixi 
cap deute de l’Ajuntament envers a Sorea per aquest concepte.

De fet, a l’esmentat informe tècnic es posa de manifest que a la data de la finalització 
del contracte es produirà una reducció de les despeses per l’eliminació de les quotes 
del fons de reversió, del dèficit d’ATLL, de les despeses financeres i de la retribució de 
l’immobilitzat del concessionari per un import de 249.215 €/any. 

Per tal de concloure el contracte donant compliment del mateix en les condicions 
establertes al Plec de Condicions i restablint el seu equilibri financer, es proposa, atès 
que l’estructura de despeses vigent després de la signatura de l’addenda del 2016 no 
conté cap partida destinada a les inversions necessàries a la renovació de la xarxa, 
procedir a la seva modificació mitjançant l'aprovació i signatura d'una addenda al 
contracte que determini destinar l’excedent resultant de l’estructura de tarifes actual 
(249.215€/any) a la realització d’obres o altres mesures anàlogues, acordades 
prèviament per ambdues parts.

Atès que el contracte finalitza el proper 5 d’abril de 2019 i que el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars preveia que la durada del mateix podria ser susceptible de 
dues pròrrogues tàcites de 10 anys cadascuna, procedeix una modificació del contracte 
en el sentit d’adequar la clàusula del contracte que n’establia la durada, les pròrrogues 
i la seva tramitació, en no estar permeses les pròrrogues tàcites en aplicació de la 
legislació que regeix el contracte, tal i com se’n desprèn de la normativa legal aplicable 
que estableix que les possibles pròrrogues s’han de resoldre conforme a la normativa 
avui vigent, això és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP). Aquesta llei elimina en consonància amb la doctrina i jurisprudència existent, 
la figura de les pròrrogues automàtiques pel consentiment tàcit de les parts. 

D’altra banda, i atès que en l’actualitat l’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha 
requerit a la Diputació de Barcelona l’assessorament per tal d’analitzar la forma més 
sostenible i eficient de gestionar els serveis d’abastament d’aigua al municipi, valorant-
se la possibilitat d’assumir la prestació d’aquest servei per part de l’administració, 
sense que en el present moment, es disposi dels estudis i informes tècnics sol·licitats, 
es proposa que davant la necessitat que SOREA pugui seguir prestant el servei amb 
continuïtat i regularitat sense interrupcions, s’acordi la pròrroga expressa del contracte 
de concessió del servei d’abastament d’aigua, en períodes d’un any de durada fins a 
un màxim de deu anys.

La modificació del contracte proposada s'enquadra en aplicació de les previsions 
previstes en la llei de contractes vigent en el moment de la formalització del mateix, 
segons es determina al considerant jurídic II de l'Informe 3/2009, de 15 d'abril, de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat d'Aragó. La normativa 
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vigent en matèria de contractes públic a l'any 1989, quant es va formalitzar el 
contracte que ens ocupa, era el Text Refós de la Llei de Contractes de l'Estat, Decret 
923/1965 de 8 d'abril, modificat per la Llei 5/1973, de 17 de març.

En concret, l'article 93 d'aquell Text Refós establia que l'administració podrà modificar 
el contracte en raó de les necessitats reals del Servei destinatari del subministrament. 
La modificació posterior establia que, l'Administració podrà modificar el contracte en 
raó de les necessitats reials del servei destinatari del subministrament, amb els límits 
que estableixi el plec de bases i, en el seu defecte, amb els fixats pel contracte d'obres.

El Plec de Condicions i el precepte relatiu a la modificació del contracte d'obres no 
estableixen cap limitació relacionada amb la prevista a l'addenda que es proposa, per 
la qual cosa hem d'atendre a la pròpia gestió eficaç del contracte de cara a la seva 
finalització en les condicions de recepció òptima per part de l'Ajuntament, així com  a  
restablir  l'equilibri  financer  del contracte durant el temps que resta per a la seva 
finalització.

L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió 
Assessora, per delegació del Ple efectuada en Decret d’Alcaldia 1092/2015, de 15 de 
Juny. No obstant, atès que la modificació està prevista que entri en vigor abans de la 
data de finalització del contracte, caldrà donar compte de la mateixa a la Comissió 
Assessora en la propera sessió ordinària que es celebri. 

La proposta de modificació formulada  es troba  conforme a dret, als sols efectes  de 
poder  realitzar  les actuacions necessàries, sense  impacte  econòmic  en  el ciutadà, 
per tal de restaurar l'equilibri financer del contracte i amb l'objecte de poder finalitzar-
lo i fer entrega a l'Ajuntament de les instal·lacions en les condicions previstes a l'article 
31e del Plec de Condicions.

L’empresa adjudicatària SOREA ha presentat la seva conformitat a la modificació del 
contracte i a la pròrroga expressa per un any més, mitjançant escrit amb registre 
d’entrada 2019/3224, de 28 de març.

En l’expedient consta el preceptiu informe jurídic signat per la secretaria acctal. i per 
la intervenció municipal.

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 modificació del contracte de gestió del servei d’abastament 
domiciliari d’aigua potable, adjudicat i formalitzat en data 5 d’abril de 1989 amb 
l’empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, SAU (SOREA), amb 
CIF A08146367, en els termes establerts en la part expositiva, i de conformitat amb 
l’informe tècnic que forma part de l’expedient.
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SEGON. Prorrogar expressament el contracte de gestió del servei d’abastament 
domiciliari d’aigua potable per un any més, amb efectes 5 d’abril de 2019.

TERCER. Establir que per tal de restablir l’equilibri econòmic financer del contracte, 
SOREA destinarà l’excedent resultant de l’estructura de tarifes actual (249.215€/any) 
a la realització d’obres o altres mesures anàlogues, acordades prèviament per 
ambdues parts, abans de la finalització de la primera pròrroga.

QUART. Formalitzar la present addenda al contracte en document administratiu, que 
serà signat amb certificats digitals reconeguts. 

CINQUÈ. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i 
efectes, així com l’informe tècnic.

8. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:20 
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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