
La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 2 de desembre 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 25 de novembre de 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:40 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 i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

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
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

Absents i excusats/des: Albert Cañellas i Pagés, segon 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.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN 

2. Aprovació del conveni amb l'Associació FAREM

En data 13 de setembre de 2019 l’Associació de persones amb discapacitats 
intel·lectuals o físiques de Vallirana, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló i 
Cervelló (FAREM) ha presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les activitats 
que desenvolupa. Aporta, també, una memòria de l’entitat, pressupost, declaracions 
responsables i acreditacions d’estar al corrent de les obligacions tributàries.

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

Codi Segur de Validació a8ca6009a9814510b6ec1217297b3479001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, reconeix i valora el treball que 
realitza aquesta entitat en el nostre municipi, per la qual cosa considera convenient 
per a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una 
subvenció directa que permeti a l’Associació disposar tant de les instal·lacions com 
dels mitjans necessaris per a la realització d’activitats d’acció social, com grups de 
suport, xerrades, matí d’esbarjo, la tarda de gresca, excursions culturals i de 
convivència , visites culturals, aprenentatge i aplicació del coneixement de noves 
tecnologies i inclusió social (informàtica), integració socioesportiva (grup de petanca), 
l’aula de música, integració laboral, projecte llar-residència i habitatge tutelat.

A tal efecte, hi ha una consignació nominativa en el Pressupost general 2019 per a 
l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat.

D’acord amb la clàusula 10a de l’Ordenança general de subvencions, que estableix que 
la concessió directa normalment es formalitzarà en un conveni, s’ha redactat el 
corresponent conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i FAREM per tal de fomentar 
la realització de les activitats d’acció social i en regula les condicions.

Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’Alcaldia en Decret 1250/2019, de 16 de juny.

Per tot l’exposat, la regidoria de L’Àrea de Benestar Social proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a FAREM (NIF 
G63726202), per import de 620€ destinada a finançar la realització d’activitats d’acció 
social al municipi, durant l’any 2019.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i FAREM, per fomentar la realització d’activitats 
d’acció social, segons el text que queda incorporat a l’expedient.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’entitat FAREM, amb NIF       G63726202, 
per import de 620 € amb càrrec a l’aplicació 30.231.48900  del vigent pressupost 
municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació del 50% de la subvenció en concepte de bestreta per 
import de 310 euros d’acord amb les condicions establertes a la clàusula tercera de 
l’esmentat conveni. 

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

SISÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.

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

3. Aprovació definitiva projecte executiu de caldera i xarxa de calor amb 
Biomassa a la zona esportiva i CEIP Jaume Balmes

En data 15 de juliol de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 
document tècnic següent:

- Projecte executiu de caldera i xarxa de calor amb biomassa a la Zona Esportiva 
Municipal i CEIP Jaume Balmes, amb un pressupost d’execució de 199.797,96€, 
21% d’IVA exclòs (241.755,53 IVA inclòs) i un termini d’execució de 12 
setmanes. 

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 26 de juliol de 
2019 amb codi CVE 2019026749, en el web municipal i en el tauler d'edictes electrònic 
de la Corporació entre els dies 26 de juliol de 2019 i 5 de setembre de 2019. Una 
vegada finalitzat el termini i consultades les dades del Registre de l’Ajuntament, no 
consten presentades al·legacions al projecte.

L’aprovació definitiva es va condicionar a la informació favorable del projecte per part 
de la Direcció General Protecció i Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de 
Catalunya (DGPEIS). Aquest informe ha estat presentat mitjançant registre d’entrada 
2019/10732, de 15 d’octubre, essent favorable condicionant-lo a l’adopció de cinc 
mesures de seguretat contra incendis.

El 8 de novembre de 2019 l’enginyer municipal emet informe amb les conclusions 
adoptades per donar compliment als condicionants imposats per la DGPEIS, del que 
se’n desprèn que des de l’ajuntament se’n garantirà la seva aplicació, donant-ne 
trasllat tant a la Direcció de les obres, com al responsable del contracte i empreses de 
serveis i subministrament afectades, una vegada s’adjudiquin les obres.

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), a proposta de la regidoria de l’Àrea de Règim interior, 
la Junta de Govern Local acorda el següent:

PRIMER.  Aprovar definitivament els document tècnic següent:

- Projecte executiu de caldera i xarxa de calor amb biomassa a la Zona Esportiva 
Municipal i CEIP Jaume Balmes, amb un pressupost d’execució de 199.797,96€, 
21% d’IVA exclòs (241.755,53 IVA inclòs) i un termini d’execució de 12 
setmanes. 

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

Codi Segur de Validació a8ca6009a9814510b6ec1217297b3479001
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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.

TERCER. Notificar el present acord a la DGPEIS adjuntant l’informe tècnic emès.
   

CONTRACTACIÓ

4. Aprovació de l’adjudicació del contracte d'obres d'execució 2ª Fase del 
Pavelló Municipal d’Esports.

En data 4 de novembre de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, de les obres 
necessàries per executar la separata de la Fase 2 del Projecte de reparació i 
consolidació estructural del Pavelló municipal d’esports, en els termes i condicions 
establertes en el projecte i el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovats i 
publicats, amb un import d’execució màxim de //74.571,57.-// €, 21% d’IVA exclòs, 
expedient núm. AJCOR0105282019, i un termini d’execució màxim d’un mes, havent 
d’estar executades abans del 29 de desembre de 2019.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 4 de novembre de 2019, amb un període de deu (10) dies hàbils per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 18 de novembre de 2019 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació tres (3) empreses han presentat proposició, Iarsa Obres 
i Promocions SL amb CIF B63591077 i registre d’entrada 2019/11974, de 15 de 
novembre a les 16.08 hores, Infraestructures Coser SL amb CIF B66781535 i registre 
d’entrada 2019/12024, de 18 de novembre a les 12.45 hores, Biloba Projectum SL 
amb CIF B66135625 i registre d’entrada 2019/12035, de 18 de novembre a les 16.11 
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 s’ha publicat en el perfil del contractant, 
de la que se’n desprèn que totes les ofertes han estat acceptades amb excepció de la 
presentada per Iarsa Obres i Promocions SL per superar el termini d’execució màxim, 
es proposa l’adjudicació de l’objecte del contracte a l’empresa Biloba Projectum SL 
amb CIF B66135625, per haver resultat amb l’oferta millor quant a relació qualitat-
preu obtenint una valoració de 73,33 punts, no sobrepassar l’import ofert el de licitació 
en oferir 68.978,70€, IVA exclòs, i un termini d’execució amb reducció de 5 dies 
(execució de 25 dies màxim), i tenir acreditada la seva solvència en trobar-se inscrit 
en  el RELI. Així mateix, s’adverteix a l’empresa proposada per a l’adjudicació que el 
contracte no podrà iniciar-se fins que estigui adjudicat i aprovat el preceptiu pla de 
seguretat i salut que haurà de presentar a l’ajuntament, moment en què es podrà 
signar l’acta de comprovació del replanteig que fixarà l’inici del termini d’execució. 
Igualment s’adverteix a l’empresa que haurà de comunicar abans de l’inici de les obres 
les empreses a subcontractar amb presentació dels respectius DEUCS on es reflecteixi 
que estan inscrits en un registre oficial de licitadors (RELI o ROLECE), i la declaració 
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responsable que en cas de necessitar contractar personal, es dirigiran primer al SOAL 
de l’Ajuntament.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern local, 
com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar l’expedient de contractació de les obres necessàries per executar 
la separata de la Fase 2 del Projecte de reparació i consolidació estructural del Pavelló 
municipal d’esports, a l’empresa Biloba Projectum SL amb CIF B66135625, per import 
màxim de 68.978,70€ 21% d’IVA exclòs, amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el projecte aprovat, el Plec de Clàusules Administratives 
Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició, amb 
els condicionants fixats en l’acta d’obertura dels sobres digitals.

SEGON. El termini d’execució de màxim 25 dies s’iniciarà una vegada aprovat per 
l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut que haurà de ser presentat per l’empresa 
adjudicatària el mateix dia de l’enviament de la notificació d’adjudicació. La data 
màxima d’inici del contracte, amb la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, 
serà el 29 de novembre de 2019.

TERCER. Formalitzar el contracte mitjançant la signatura d'acceptació per part del 
contractista Biloba Projectum SL amb CIF B66135625 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.

QUART. Anul·lar l’autorització de la despesa per import total de 6.767,37€ aprovada 
en el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient.

CINQUÈ. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 83.464,23 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
34.342.63205 del pressupost municipal vigent.

La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta, una vegada 
presentada, com molt tard el 31 de desembre de 2019, la corresponent factura pels 
treballs realitzats que s’acompanyarà amb la certificació d’obra corresponent i es 
realitzarà en base als amidaments executats una vegada finalitzada l’execució total de 
l’objecte del contracte, i sigui degudament conformada pels departaments 
corresponents. En aquest sentit, és requisit obligatori per poder atendre la factura, 
indicar-hi el següent:
 

   CODI CENTRE GESTOR: Codi que identifica qui va fer l'encàrrec i a qui va 
adreçada la factura. 

   NUMERO D'OPERACIÓ COMPTABLE (AD, D) que autoritza la factura.
 
Aquestes dades consten en el document AD o D annex que es farà arribar junt amb la 
notificació de l’acord d’adjudicació. En cas que la factura no indiqui  les dades 
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obligatòries requerides, serà retornada.
 
Les factures s’han de presentar en el Registre Electrònic de Factures de l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat, disponible mitjançant l’aplicació e-Fact accessible des de la 
pàgina web municipal. En totes les factures electròniques la identificació dels centres 
gestos es farà mitjançant els següents codis DIR3: 

 Oficina comptable: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat - 
Intervenció Comptabilitat

 Òrgan gestor: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat
 Unitat tramitadora: L01080728 Corbera de Llobregat - Centres Gestors

SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les 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. Així mateix, comunicar la 
notificació a la Direcció facultativa i Coordinació en matèria de seguretat i salut, 
adjudicada a l’empresa BBG estructures, recerca i rehabilitació, SLP amb CIF 
B66275819.

SERVEIS PUBLICS 
  
5. Modificació del contracte de serveis per a la recollida de la fracció vegetal 
porta a porta.

En data 18 de març de 2019 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 
serveis per a la recollida porta a porta de la fracció vegetal que es generi en els 
habitatges del municipi, a l’empresa FCC Medio Ambiente SA amb CIF A28541639 per 
import total de 77.284,92 € 10% d’IVA exclòs, per a l’any de durada del contracte 
sense possibilitat de pròrroga i amb data d’inici 16 d’abril de 2019.

En data 20 de novembre de 2019, la tècnica de l’Àrea de serveis públics emet informe, 
que s’adjunta a l’expedient, i del que se’n desprèn que, degut a la finalització del 
contracte menor de servei de gestió de la fracció vegetal procedent del servei de 
recollida porta a porta i serveis municipals en data 30 de novembre de 2019, adjudicat 
a FCC Medio Ambiente SA amb CIF A28541639, sense que l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona n’hagi assumit encara el servei, es proposa fer una modificació del contracte 
actual de servei de la Recollida de la Fracció Vegetal Porta a Porta a Corbera de 
Llobregat, vigent fins el 15 d’abril de 2020, i incloure-hi la gestió, tractament i 
transport de la fracció recollida fins a la planta de tractament corresponent, tal i com 
s’està efectuant en l’actualitat.

La modificació proposada tindrà efectes l’1 de desembre de 2019 i finalitzarà el 15 
d’abril de 2020, data en què finalitza el contracte de serveis de recollida de la fracció 
vegetal porta a porta. L’execució de la modificació té un cost mensual de 6.918,28€, 
10% d’IVA exclòs, que suposa un import total de 31.132,26€, IVA exclòs, pel període 
de l’1 de desembre de 2019 al 15 d’abril de 2020, i un augment del 40,28% sobre 
l’import adjudicat.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Atès que el PCAP regulador del contracte no preveia modificacions, s’haurà d’estar a 
l’establert a l’article 205 de la LCSP, i en concret, a l’apartat 2.a), en no superar el 
percentatge de modificació el 50% i havent estat necessari afegir serveis que no 
s’havien pogut preveure amb antelació i que per motius econòmics i tècnics no 
s’aconsella realitzar una nova licitació, si no que resulta adient modificar el present 
contracte per incorporar la nova prestació, que és una conseqüència de l’objecte del 
contracte que es pretén modificar, i que siguin ambdues efectuades per la mateixa 
empresa.

Atès que la modificació proposada supera el 20% establert a la LCSP i, per tant, no és 
obligatòria per a l’empresa adjudicatària, s’haurà de comunicar a l’empresa perquè 
manifesti la seva conformitat, com pas previ a la tramitació de la modificació.

L’empresa adjudicatària ha presentat en data 20 de novembre de 2019 amb registre 
d’entrada 2019/12202, l’acceptació de la modificació proposada en l’informe tècnic, 
que s’incorpora a l’expedient.

Atès el previst a l’article 109.3 de la LCSP 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 1.556,61€, que correspondran al 5% del nou preu incrementat 
del contracte.  

La secretaria acctal. 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 i gestió de la fracció vegetal porta a porta. 

Per tot l’exposat, la regidoria 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 serveis per a la recollida porta a 
porta de la fracció vegetal que es generi en els habitatges del municipi, adjudicat a 
l'empresa FCC Medio Ambiente SA amb CIF A28541639, en els termes indicats en la 
part expositiva, per import de 31.132,26€, 10% d’IVA exclòs, suposant un total de 
l’import adjudicat de 108.417,18€, 10% d’IVA exclòs, i un increment del 40,28%, per 
reestructuració del servei contractat amb incorporació de la gestió, tractament i 
transport de la fracció vegetal recollida porta a porta. 

SEGON. Requerir l’empresa adjudicatària FCC Medio Ambiente SA amb CIF 
A28541639 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 1.556,61€, que correspon al 5% de l’import 
d’aprovació de la modificació del contracte, en concepte de fiança, en qualsevol de les 
modalitats acceptades per l’adjudicació del contracte. Concretament, La fiança la 
poden dipositar en metàl·lic al compte CAIXABANC, SA (la Caixa), i presentar el 
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comprovant per registre electrònic, mitjançant la retenció de l'import de les factures a 
abonar, presentant sol·licitud que trobaran en el perfil del contractant en el registre 
electrònic, o bé amb aval o assegurança de caució, utilitzant obligatòriament els 
models que trobaran en el perfil del contractant i que hauran d'estar legitimats davant 
notari.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total 
màxim del contracte de 34.245,49 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 13.1621.22799 del pressupost municipal vigent, 
subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost de l’exercici 2020, amb el 
següent desglossament:

 Exercici 2019......................   7.610,11€
 Exercici 2020...................... 26.635,38€

QUART. Formalitzar la present addenda al contracte en document administratiu una 
vegada transcorreguts 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de la 
modificació.

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.

SISÈ. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, FCC Medio Ambiente SA 
per al seu coneixement i efectes.

RECURSOS HUMANS
  
6. Aprovació de l’adjudicació del contracte de manteniment de l’aplicació 
informàtica A3NOM.

Per acord de la Junta de Govern Local d’11 de novembre 2019, es van aprovar 
l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques relatives al contracte de servei de manteniment de l’aplicació informàtica 
“A3Asesor_Nom Plus Win. Red Licencia Uso”, amb una durada d’un any amb efectes 1 
d’octubre de 2019 i prorrogable per un any més, i es va convocar la licitació, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, amb un import de 1.410,00 €/any, 21% d’IVA 
exclòs, convidant únicament a l’empresa Wolters Kluwer España, SA amb CIF 
A58417346, per ser la titular dels drets d’explotació i dels dret de propietat intel·lectual 
de l’aplicació.

Com a requisit per a l’adjudicació del contracte, es va requerir l’empresa Wolters 
Kluwer España, SA amb CIF A58417346, per a què presentés declaració de conformitat 
a prestar el servei, en les mateixes condicions que l’oferta presentada per ells, que va 
servir per a l’elaboració dels plecs, així com la declaració responsable relativa a la seva 
capacitat de contractar amb l’Administració, en el termini màxim de tres dies hàbils a 
comptar del següent a l’enviament de la notificació de l’acord d’incoació. Aquesta 
notificació va ser enviada el 12 de novembre de 2019 i, per tant, el termini màxim de 
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3 dies hàbils finalitzà el 15 de novembre. En data 14 de novembre de 2019, l’empresa 
Wolters Kluwer España, SA amb CIF A58417346, ha presentat la documentació 
requerida en temps i forma.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Recursos Humans, proposa a la Junta de 
Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de manteniment de l’aplicació informàtica 
“A3Asesor_Nom Plus Win. Red Licencia Uso” a l’empresa Wolters Kluwer España, SA 
amb CIF A58417346, per import de 1.410,00 €/any, 21% d’IVA exclòs, amb una 
durada inicial d’un any, prorrogable per un any més, amb data d’inici d’efectes d’1 
d’octubre de 2019, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el 
Plec de Condicions Tècniques, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la 
seva proposició.

SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i publicar-lo en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació.

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de 1.706,10 €, 
que inclou l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 02.920.21600 del vigent 
pressupost municipal.

   
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 11:49 
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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