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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 d’abril de 2020 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 14 D’ABRIL DE 2020.

A les 09:30 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.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps 
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

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
- Albert Cañellas i Pagés, segon 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:

- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

Absents i excusats/des:  -Mercè Rocas i Rubio, regidora

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.
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CONTRACTACIÓ

2. Aprovació de la certificació final del contracte d’obres de reforma i 
ampliació del Casal les Magnòlies.

En data 21 de maig de 2019 es va formalitzar el contracte de les obres de reforma i 
ampliació del Casal de la Gent gran Les Magnòlies, a l’empresa Iarsa obres i 
promocions SL amb CIF B63591077, per import total de 328.263,36€, 21% d’IVA 
exclòs, 397.198,67€ IVA inclòs, essent modificat en dues ocasions, abans de la 
finalització de les obres, resultant un total de l’import adjudicat de 332.849,73€, 21% 
d’IVA exclòs, 402.748,17€ IVA inclòs, i un increment acumulat de l’1,40%.

En data 15 de gener de 2020 es va signar l’acta de recepció de les obres, i en data 24 
de gener de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020/830, l’empresa adjudicatària va 
presentar factura junt amb la certificació final, que contempla l’obra executada 
pendent de certificar per import de 30.075,05€ (IVA inclòs) que, juntament amb els 
imports certificats a compte en les certificacions anteriors per un total de 379.520,80€ 
(IVA inclòs), conformen l’import total d’adjudicació de 409.595,85€ (IVA inclòs). La 
diferència entre l’import adjudicat inicialment i modificat, i el realment executat es 
justifica en l’informe emès per la direcció facultativa, de 23 de gener de 2020 i que 
s’incorpora a l’expedient, del que se’n desprèn que s’han produït variacions 
d’amidaments amb un increment total del 3,12%, havent estat necessari incorporar 
vuit preus nous no previstos ni en projecte ni en les modificacions aprovades 
anteriorment. Aquests nous preus estan justificats i descomposats en l’informe, i 
l’empresa adjudicatària n’ha donat la seva conformitat amb la signatura de la 
certificació final presentada. La variació dels amidaments la xifra amb import de PEM 
en 689,61€, que corresponen a un import de PEC de 804,52€ IVA inclòs, representant 
un increment de 0,2% de l’adjudicat inicialment, i el conjunt de preus contradictoris 
es xifra en import de PEC de 6.043,16€ IVA inclòs, que representa un 2,92% del total 
acumulat.

L’article 242.4.i. i ii. de la LCSP estableix que l’excés d’amidaments que no superi el 
10% del preu del contracte inicial, i la inclusió de preus nous que en el seu conjunt no 
superin el 3% del pressupost inicial del mateix, respectivament, no tindran la 
consideració de modificacions del contracte. En conseqüència i en el cas que ens ocupa, 
la variació d’amidaments i incorporació de nous preus no té la consideració de 
modificació de contracte, i serà suficient la seva aprovació com a requisit per aprovar 
la certificació final.

Cal indicar que l’acta de recepció determina l’inici del termini de garantia, fixat en sis 
(6) mesos a la clàusula VI.11. del PCAP.

L’article 243 de la LCSP determina que dins el termini de tres mesos, comptats a partir 
de la recepció de l’obra, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final de 
les obres executades, que serà abonada a compte de la liquidació del contracte. En 
aquest sentit i tal i com consta en l’acta de recepció signada, manca l’execució de 
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determinades partides que no impedeixen l’ocupació formal de l’edifici, i que seran 
executades dins el termini de garantia i es certificaran a la liquidació del contracte.

La secretària acctal. de l’Ajuntament ha emès al respecte informe que forma part de 
l’expedient.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de 
Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar els vuit preus nous i variacions en els amidaments recollits en la 
certificació final del contracte d’obres de reforma i ampliació del Casal de la Gent gran 
Les Magnòlies.

SEGON. Aprovar la certificació final del contracte per a l’execució de les obres de 
reforma i ampliació del Casal de la Gent gran Les Magnòlies, adjudicat a l’empresa 
Iarsa obres i promocions SL amb CIF B63591077, essent l’import total de les mateixes 
de 409.595,85€ (IVA inclòs), i restant pendent d’abonar al contractista l’import de 
30.075,05€ (IVA inclòs).

TERCER. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 6.847,68€, IVA 
inclòs, corresponents als increments per variacions d’amidaments i incorporació de 
nous preus, i reconèixer l’obligació de l’import de 23.227,37€, corresponents a import 
adjudicat pendent de certificar, ambdós amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
30.337.63201 del pressupost municipal vigent.

QUART. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció facultativa de 
les obres, pel seu coneixement i efectes.

SERVEIS PÚBLICS

3. Atorgament subvencions a diferents Associacions de Propietaris pel 
manteniment i consum de l'enllumenat a urbanitzacions any 2020.

El 23 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar les minutes dels 
convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i les urbanitzacions per al manteniment i 
consum de l’enllumenat de les urbanitzacions no recepcionades, instal·lacions de les 
quals les associacions de propietàries.

A primers d’any 2020 l’associació de propietaris de Sant Cristòfol (Fase 2 (I-II)), 
l’associació de propietaris del Bonrepòs C, del Paratge de la Servera, de Can Margarit 
polígon I,  del Bonrepòs B, del Bonrepòs D i de  Can Margarit II van subscriure  la 
modalitat del conveni destinat a sufragar les despeses generades pel consum i 
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manteniment de l’enllumenat de la urbanització, aquesta modalitat de conveni que té 
una durada de 4 anys.

En la clàusula SEGON- QUANTIA, s’estableix per a cadascuna de les urbanitzacions 
una quantia anual amb càrrec a la partida pressupostaria concreta habilitada per 
aquesta finalitat i es supedita a l’aprovació  de la subvenció  mitjançant l’acte exprés 
en cadascun d’ells  d’acord amb l’import  de l’aplicació nominativa contemplada als 
respectius pressupostos.

Igualment en la mateixa clàusula SEGON estableix que l’Ajuntament anualment  i 
prèvia sol·licitud  de l’Associació, satisfarà una bestreta del 70% de la subvenció anual, 
el 30% restant a partir de la correcta justificació  de la totalitat de l’activitat 
subvencionada, que serà abans del 15 de febrer de l’exercici següent.

El 18 de febrer de 2019 NRE:2020/1700 l’associació de propietaris de la Servera 
sol·licita la subvenció destinada a sufragar la despesa del manteniment i el consum de 
l’enllumenat del 2020 i la bestreta corresponent al  70 % de la subvenció.

El 19 de febrer de 2019 NRE:2020/1755 l’associació de propietaris de Can Margarit II 
sol·licita la subvenció destinada a sufragar la despesa del manteniment i el consum de 
l’enllumenat del 2020 i la bestreta corresponent al  70 % de la subvenció.

El 12 de març de 2019 NRE:2020/2712 l’associació de propietaris del Bonrepòs B 
sol·licita la subvenció destinada a sufragar la despesa del manteniment i el consum de 
l’enllumenat del 2020 i la bestreta corresponent al  70 % de la subvenció.

El 12 de març de 2019 NRE:2020/2715 l’associació de propietaris de Can Margarit I 
sol·licita la subvenció destinada a sufragar la despesa del manteniment i el consum de 
l’enllumenat del 2020 i la bestreta corresponent al  70 % de la subvenció.

El 23 de març de 2019 NRE:2020/3104 l’associació de propietaris de Sant Cristòfol 
sol·licita la subvenció destinada a sufragar la despesa del manteniment i el consum de 
l’enllumenat del 2020 i la bestreta corresponent al  70 % de la subvenció.

El 23 de març de 2019 NRE:2020/3106 l’associació de propietaris del Bonrepòs C 
sol·licita la subvenció destinada a sufragar la despesa del manteniment i el consum de 
l’enllumenat del 2020 i la bestreta corresponent al  70 % de la subvenció.

Can Margarit III i Bonrepòs D, tot i tenir conveni subscrit es troben encara en la fase 
d’execució de millores en les instal·lacions de l’enllumenat. Un cop justificada la 
totalitat Can Margarit III podrà formalitzar nou conveni 2020-2024 de consum i 
manteniment i Bonrepòs D podrà sol·licitar 70% de la bestreta.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’àrea de Serveis públics, per decret d’alcaldia 
2018/758 de 3 de maig de 2018, proposa a la Junta de Govern Local els següents:

ACORDS
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PRIMER.- Atorgar a l’associació de propietaris Sant Cristòfol (Fase 2 (I-II)), el 
Bonrepòs C, del Paratge de la Servera,  de Can Margarit polígon I,  el Bonrepòs B i 
Can Margarit II,  la subvenció corresponent al 100% pel cost del manteniment i 
consum de l’enllumenat previst per  l’any 2020, amb càrrec a la partida pressupostaria: 
13.165.48008, 13.165.48005, 13.165.48009, 13.165.48000, 13.165.48004, 
13.165.48001 respectivament.   
         
SEGON.-  Autoritzar i disposar a les diferents associacions la subvenció destinada a 
sufragar el cost de manteniment i consum de l’any 2020 de la instal·lació d’enllumenat 
de la qual són titulars, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria del vigent pressupost 
municipal, d’acord amb el detall següent:

NOM BENEFICIARI NIF URBANITZACIÓ IMPORT 100  TOTAL 
SUBVENCIÓ ANUAL 

CONCEPTE

Associació 
propietaris       Sant 
Cristòfol Fases 1 i 2

G60334984 Sant Cristòfol fase 1-2 1.732,72€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 

Associació 
propietaris        Bon 
Repòs C

G59629063 El Bonrepòs C 2.958,45€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 

Associació 
propietaris  Paratge 
de la Servera 

G58964578 Paratge de la Servera 2.653,53€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 

Associació de 
propietaris Can 
Margarit Polígon I

G59319699 Can Margarit polígon I 5.755,97€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 

Associació 
propietaris        Bon 
Repòs B

H60356441 El Bonrepòs B 3.112,12€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 

Associació de 
propietaris Can 
Margarit Polígon II

G59502609 Can Margarit polígon II 6.085,09€ Cost manteniment i 
consum instal·lació 
enllumenat 

TERCER. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la bestreta del 70% 
corresponent a  les subvencions atorgades a les associacions de propietaris 
relacionades amb anterioritat, amb càrrec a les corresponent aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost municipal, segons el detall següent:

NOM BENEFICIARI NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ 
70% 
BESTRETA

PARTIDA CONCEPTE

Associació propietaris       
Sant Cristòfol Fases 1 
i 2

G60334984 Sant Cristòfol fase 1-2 1.212,90€ 13.165.48008 Cost 
mantenimen
t i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació propietaris        
Bon Repòs C

G59629063 El Bonrepòs C 2.070,92€ 13.165.48005 Cost 
mantenimen
t i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació propietaris  
Paratge de la Servera 

G58964578 Paratge de la Servera 1.857,47€ 13.165.48009 Cost 
mantenimen
t i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació de 
propietaris Can 
Margarit Polígon I

G59319699 Can Margarit polígon I 4.029,18€ 13.165.48000 Cost 
mantenimen
t i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació propietaris        H60356441 El Bonrepòs B 2.178,48€ 13.165.48004 Cost 
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QUAR
T.- 
Notifica
r als 
interes
sats.

   

SERVEIS PÚBLICS

4. Atorgament de la subvenció d’inversió per l’enllumenat de la urbanització 
de Bonrepòs polígon D.

El 23 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar les minutes dels 
convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i les urbanitzacions destinats al 
manteniment i consum de l’enllumenat de les urbanitzacions no recepcionades, 
instal·lacions de les quals les associacions de propietàries són titulars.

El 19 de febrer de 2020 NRE: 2020/1802 l’associació de propietaris de la 
urbanització del Bonrepòs D presenta pressupost per import de 18.240,08€, 
aquests pressupost esta destinat a realitzar les millores de l’enllumenat de la 
urbanització, també adjunta les factures del consum i manteniment de l’any 2019 

Bon Repòs B mantenimen
t i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació de 
propietaris Can 
Margarit Polígon II

G59502609 Can Margarit polígon II 4.259,56€ 13.165.48001 Cost 
mantenimen
t i consum 
instal·lació 
enllumenat 
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i sol·licita la formalització del conveni marc per a sufragar les despeses que 
generarà les millores futures a realitzar, pel consum  i manteniment posterior.

El 24 de febrer de 2020 L’associació de propietaris de la urbanització del Bonrepòs 
D i l’Ajuntament vam subscriure el conveni de col·laboració pel manteniment dels 
serveis públics de la urbanització.  

En la clàusula SEGON- QUANTIA,  s’estableix que l’Ajuntament  aportarà a 
l’Associació de propietaris del Bonrepòs D una única quantia de 1.824,01€ en 
concepte de subvenció, corresponent al 10% dels treballs a realitzar  per a les 
millores de l’enllumenat de la urbanització amb càrrec a la partida pressupostaria 
13.165.48010.

Igualment en la mateixa clàusula SEGON estableix que l’Ajuntament anualment  i 
prèvia sol·licitud  de l’Associació, satisfarà una bestreta del 70% de la subvenció 
anual, el 30% restant a partir de la correcta justificació  de la totalitat de l’activitat 
subvencionada, que serà abans del 15 de febrer de l’exercici següent.

En la clàusula TERCERA- Destí de la subvenció, s’estableix que l’associació de 
propietaris del Bonrepòs D es farà càrrec de la totalitat de les millores realitzades 
a l’enllumenat que ascendeixen a 18.240,08€. L’Ajuntament  aportarà una 
subvenció corresponent al 10% dels honoraris, d’aquest 10%  l’Ajuntament 
satisfarà  una bestreta del 50%, es a dir 912,00€ prèvia resolució de l’òrgan 
competent, un cop formalitzat el conveni. El restant a partir de la correcta 
justificació de la subvenció d’acord amb el que estableix la CINQUENA clàusula del 
conveni subscrit.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’àrea de Serveis públics, per decret d’alcaldia 
2018/758 de 3 de maig de 2018, proposa a la Junta de Govern Local els següents:

ACORDS

PRIMER.- Atorgar a l’associació de propietaris del Bonrepòs D amb CIF  
G59901744 una subvenció  de 1.824,01€,  que es corresponen amb el 10% dels 
treballs a realitzar  per a les millores en l’enllumenat de la urbanització, amb càrrec 
a la partida pressupostaria 13.165.48010.

SEGON.-  Autoritzar i disposar la quantia de 1.824,01€,  que es corresponen amb 
el 10% dels treballs a realitzar  per a les millores en l’enllumenat de la urbanització 
del Bonrepòs D, amb càrrec a la partida pressupostaria 13.165.48010.

TERCER. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la bestreta del  50% de 
1.824,01€; 912,00€,  que es corresponen amb el 10% dels treballs a realitzar  per 
a les millores en l’enllumenat de la urbanització del Bonrepòs D, amb càrrec a la 
partida pressupostaria 13.165.48010.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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QUART.- Notificar als interessats

   
5- Donar compte d’altres resolucions i/o assumptes de caràcter general.  

Es dona compte del Ban 6/2020, que es transcriu a continuació:

“BAN 6/2020
El nostre municipi, com la resta del país i del món, està sofrint els efectes de la 
pandèmia del coronavirus Covid 19. En aquest moment, ja hi ha més de 2.300 
persones difuntes a Catalunya, més de 10.900 a Espanya i més de 39.000 a Europa, 
segons les darreres informacions, i sabem que aquesta xifra augmentarà 
dramàticament. Corbera de Llobregat també ha sofert entre la seva població la pèrdua 
d’éssers estimats.

L’Ajuntament, a més de les mesures que s’estan prenent per garantir els serveis 
mínims i per atendre la població més vulnerable, vol tenir un record per a totes les 
víctimes de la nostra vila i fer arribar el condol als seus familiars i amics.

Per aquests motius,

Resolc:

Primer.- El dol oficial en record de totes las víctimes de la pandèmia i la solidaritat 
amb les seves famílies i éssers estimats.

Segon.- Les banderes oficials ondejaran a mitja asta als edificis municipals durant el 
dol decretat.

Tercer.- Aquesta resolució entra en vigor en el moment de la seva signatura i fins a 
nova ordre.”

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 13:00 
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

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Núm. Exp. General: [EXP.DATGEN.NUG]
La Pau,5 (08757) Referència: [EXP.DATGEN.REF]
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

La secretària acctal., Marta Puig Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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