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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de maig 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 18 DE MAIG 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:
-

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

1. Aprovació acta sessió anterior.
S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

Marta Puig Puig
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02/06/2020 La secretària acctal.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats
per unanimitat:
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CONTRACTACIÓ
2. Aprovació definitiva del projecte d’obres de renovació del clavegueram en
Font de la Rovira.
En data 23 de desembre de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
document tècnic següent:
- Projecte per a la renovació de les clavegueres de pluvials i residuals (trams
1554 a 1157) a l’entrada del pàrquing de la Rovira a Corbera de Llobregat, amb
un pressupost d’execució total de 64.910,38€ (IVA inclòs), i un termini
d’execució de 3 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 22 de gener de
2020 amb codi CVE 2020001248, en el web municipal i en el tauler d’edictes electrònic
de la Corporació entre els dies 13 de gener al dia 3 de març de 2020. Una vegada
finalitzat el termini i consultades les dades del Registre de l’Ajuntament, no consten
presentades al·legacions al projecte.
El present projecte de renovació de la xarxa de clavegueram defineix totes les
actuacions i processos constructius necessaris per a la renovació integral de les
clavegueres (trams 1554 a 1157): es defineixen els nous tubs a instal·lar entre la
vorera nord de l’Avinguda de Catalunya, a l’alçada del número 113 i la vorera sud
(entrada al pàrquing de la Rovira).

- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al
personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del
trànsit a la zona afectada per les obres.
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà
l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del
Servei, segons l’especificat en l’article 35 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres.
- La generatriu superior de la conducció estarà a una fondària mínima d’1 metre
respecte la rasant de la calçada.
- No són autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho són
els encreuaments necessaris.
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per tal
d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles.
- La rasa serà perpendicular a l'eix de la carretera i la seva obertura es realitzarà per
fases, de manera que sempre quedi expedit per al trànsit un carril sense que pugui
romandre obert més de vuit hores consecutives cap tram de rasa.

Marta Puig Puig
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02/06/2020 La secretària acctal.

L’aprovació definitiva es va condicionar a la informació favorable del projecte per part
de la Diputació de Barcelona. Aquest informe ha estat presentat mitjançant registre
d’entrada 2020/3459, de 6 d’abril, essent favorable amb condicionants específiques i
generals, i essent les següents condicions específiques:
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- Les actuacions per a encreuaments subterranis deixaran el paviment en iguals
condicions a les que es trobava i s'executaran de manera que produeixin les menors
pertorbacions possibles al trànsit.
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació.
- La conducció o línia anirà allotjada dins d'una canonada de diàmetre suficient per
permetre la detecció d'avaries i la substitució dels elements avariats sense necessitat
d'obrir rasa ni afectar al trànsit. La fondària d'aquesta canonada sota la rasant de la
carretera serà, com a mínim, d'1 metre. Per tal d’efectuar les reparacions necessàries
s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de la Diputació de Barcelona.
- Es reomplirà la rasa amb formigó HM-10.
- Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu
degudament senyalitzat i en període de mínim trànsit.
- En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb la
capa de rodament corresponent. La durada de les obres a la calçada serà de dos dies
com a màxim.
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
- Es fressarà i pavimentarà, a cada costat de la rasa, una amplada amb un mínim de
25 cm. i amb fondària mínima de 5 cm. El paviment serà de mescla bituminosa en
calent tipus AC16 SURF S 50/70.
La competència per a l’aprovació d’aquests projectes correspon a l’Alcaldia de
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament aquesta competència ha estat
delegada en la Junta de Govern Local.
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 definitivament el document tècnic “Projecte per a la renovació de
les clavegueres de pluvials i residuals (trams 1554 a 1157) a l’entrada del pàrquing de
la Rovira a Corbera de Llobregat”, amb un pressupost d’execució total de 64.910,38€
(IVA inclòs), i un termini d’execució de 3 setmanes.

TERCER. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, empresa licitadora
amb la millor oferta, i al director facultatiu i responsable del contracte.

Marta Puig Puig
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02/06/2020 La secretària acctal.

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.
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3. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2020/730 aixecament parcial
suspensió contracte regulació estacionament via pública i aparcament c. La
Pau.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/730, de 9 de maig, s’ha acordat aixecar parcialment
la suspensió de l’execució, acordada en el Decret d’Alcaldia núm. 2020/544, de 24 de
març, de la concessió administrativa per a la regulació i control de l’estacionament a
les vies públiques i del servei de control i vigilància remota de l’aparcament del carrer
La Pau, adjudicat a l’empresa Dornier SA, amb efectes 11 de maig de 2020, consistent
en l’execució del contracte únicament per a la regulació i control de l’estacionament a
les vies públiques de la zona taronja del carrer dels Horts, i al restabliment total del
servei de control i vigilància remota de l’aparcament del carrer La Pau, amb el
contingut següent que es transcriu a continuació:
“DECRET
Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/544, de 24 de març, l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat va aprovar la suspensió de determinats contractes i concessions, atesa la
situació provocada per l’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19),
i
l’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i
l’aprovació del Reial decret 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries
per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i contractació pública, adoptant
les mesures i ordres necessàries per mantenir els serveis públics municipals i alhora
garantir la seguretat de les persones.

Actualment i atesa la situació de desconfinament gradual que s’està duent a terme,
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera oportú aixecar la suspensió d’aquesta
concessió de forma parcial, amb efectes 11 de maig de 2020. L’aixecament de la
suspensió parcial comporta l’execució del contracte únicament per a la regulació i
control de l’estacionament a les vies públiques de la zona taronja del carrer dels Horts,
i al restabliment total del servei de control i vigilància remota de l’aparcament del
carrer La Pau.
L’aixecament de la suspensió d’execució de la regulació i control de l’estacionament
de tota la zona blava del municipi es produirà de forma automàtica en el moment en
què el municipi de Corbera de Llobregat passi a fase 1 de desconfinament.
Quant a la regulació i control de l’estacionament de la zona taronja de l’aparcament
del carrer Sant Antoni, resta suspesa fins nou avís, atesa la situació actual provocada
per l’esllavissament de terres ocorregut amb motiu de les fortes pluges del mes d’abril,
i que ha ocasionat el tancament del recinte de l’aparcament per la perillositat que
suposa el seu estat actual.

Marta Puig Puig
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Entre els contractes suspesos, amb efectes 16 de març de 2020, es troba la concessió
administrativa per a la regulació i control de l’estacionament a les vies públiques i del
servei de control i vigilància remota de l’aparcament del carrer La Pau, adjudicat a
l’empresa Dornier SA.
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Per tot l’exposat, l’Alcaldia
RESOL
PRIMER. Aixecar parcialment la suspensió de l’execució de la concessió administrativa
per a la regulació i control de l’estacionament a les vies públiques i del servei de control
i vigilància remota de l’aparcament del carrer La Pau, adjudicat a l’empresa Dornier
SA, amb efectes 11 de maig de 2020, consistent en l’execució del contracte únicament
per a la regulació i control de l’estacionament a les vies públiques de la zona taronja
del carrer dels Horts, i al restabliment total del servei de control i vigilància remota de
l’aparcament del carrer La Pau.
SEGON. Determinar que l’aixecament de la suspensió d’execució de la regulació i
control de l’estacionament de tota la zona blava del municipi es produirà de forma
automàtica en el moment en què el municipi de Corbera de Llobregat passi a fase 1
de desconfinament.
TERCER. La regulació i control de l’estacionament de la zona taronja de l’aparcament
del carrer Sant Antoni, resta suspesa fins nou avís, atesa la situació actual provocada
per l’esllavissament de terres ocorregut amb motiu de les fortes pluges del mes d’abril,
i que ha ocasionat el tancament del recinte de l’aparcament per la perillositat que
suposa el seu estat actual.
QUART. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i
efectes.
CINQUÈ. Ratificar la present resolució per acord de la Junta de Govern Local, per ser
l’òrgan de contractació competent d’aquest contracte, en la propera sessió que es
celebri.”
Segons el resolent cinquè la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació
competent en matèria de contractació per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret
núm. 2019/1301, de 21 de juny, ha de ratificar aquesta resolució.

ACORD
ÚNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2020/730, de 9 de maig, pel qual s’ha
acordat aixecar parcialment la suspensió de l’execució de la concessió administrativa
per a la regulació i control de l’estacionament a les vies públiques i del servei de control
i vigilància remota de l’aparcament del carrer La Pau, adjudicat a l’empresa Dornier
SA, amb efectes 11 de maig de 2020, consistent en l’execució del contracte únicament
per a la regulació i control de l’estacionament a les vies públiques de la zona taronja
del carrer dels Horts, i al restabliment total del servei de control i vigilància remota de
l’aparcament del carrer La Pau.

Marta Puig Puig
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02/06/2020 La secretària acctal.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Mobilitat proposa que, com a òrgan de
contractació, adopti el següent:
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4. 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 11:00
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 Puig
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