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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 2 de març 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 24 DE FEBRER DE 2020.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:00 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:

- 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

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.

CONTRACTACIÓ

2. Incoació del contracte de subministrament de plaques identificatives per 
als animals de companyia censats al municipi.

L’Àrea de Salut Pública té la necessitat de subministrar plaques identificatives gravades 
amb làser per als animals de companyia que es censin al municipi, que han de ser 
adquirides a una empresa especialitzada.

Aquest contracte va ser objecte de licitació, mitjançant el procediment obert simplificat 
abreujat, publicant-se l’anunci en el perfil del contractant de l’Ajuntament el 12 de 
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desembre de 2019, i una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes va quedar 
desert per no haver-se presentat cap oferta. Per a poder presentar oferta, tal i com 
se’n desprenia de l’aplicació de la Llei de contractes, es requeria als licitadors que 
constessin inscrits en un registre oficial d’empreses licitadores, i aquesta obligació 
atesa les característiques del tipus d’empreses que presten aquest servei, va 
possibilitar la no presentació d’ofertes.

Atès que en el mes de desembre de 2019, una vegada ja iniciada la licitació, la Junta 
Consultiva de Contractació de Catalunya (JCCA) va emetre informe al respecte en el 
sentit que la inscripció en un registre oficial de licitadors no havia de ser requisit 
obligatori en els procediments oberts simplificats abreujats perquè en restringien la 
concurrència i participació, procedeix licitar novament aquest contracte modificant-ne 
els requisits de participació per aplicació de l’informe de la JCCA.

En conseqüència i atès que continua essent necessari disposar d’aquestes plaques 
identificatives gravades pels animals de companyia que es censin al municipi, 
procedeix realitzar una nova licitació on es modifiquin els requisits de participació dels 
licitadors.

L’import de licitació s’estableix en un màxim de 3.520,00€ (21% d’IVA exclòs), amb 
aplicació del preu unitari màxim de 4,00€ (IVA exclòs), amb una durada del contracte 
de 4 anys, comptats a partir de la data establerta en l’acord d’adjudicació i no es 
preveu pròrroga.

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 d’abril de 2020.

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions 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, la Regidoria de l’Àrea de Salut Pública, proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de plaques 
identificatives gravades amb làser pels animals de companyia censats al municipi, 
mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el 
Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta 
contractació. L’import de licitació s’estableix en 3.520,00 €, 21% d’IVA exclòs, amb 
aplicació del preu unitari màxim de 4,00€ (IVA exclòs), per als 4 anys de durada del 
contracte, sense possibilitat de pròrroga.

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 d’abril de 2020.

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 
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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.

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 4.259,20€,( 21% d’IVA inclòs), que es finançarà atenent el següent 
desglòs: 

 Exercici 2020: 798,60€ (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22699 del pressupost municipal de l’any 2020.  

 Exercici 2021: 1.064,80€ (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22699 subordinada al crèdit que es consigni en el 
pressupost municipal de l’any 2021.  

 Exercici 2022: 1.064,80€ (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22699 subordinada al crèdit que es consigni en el 
pressupost municipal de l’any 2022.  

 Exercici 2023: 1.064,80€ (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22699 subordinada al crèdit que es consigni en el 
pressupost municipal de l’any 2023.  

 Exercici 2024: 266,20€ (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22699 subordinada al crèdit que es consigni en el 
pressupost municipal de l’any 2024.  

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

SERVEIS PUBLICS

3. Adhesió a l'acord marc pel subministrament d'energia elèctrica.

Antecedents

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva 
de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió Executiva de 
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord 
marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses 
seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: 
Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas 
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT 
i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint-se a la formalització efectiva dels 
citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
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Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, 
SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del 
present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de 
l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat 
amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents 
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta 
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc. 

En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil 
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament 
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat 
anterior. 

En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte i  havent adoptat, el Comitè 
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel 
que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu 
favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel 
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva 
de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 
2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.

En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga 
del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 
citat.

En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de 
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona 
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 
gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 
citat. 

En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, 
s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord 
marc pel subministrament d’energia elèctrica.
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En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, 
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera 
pròrroga del citat contracte.

En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga 
del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa 
ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del 
procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver 
manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.

A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió 
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del 
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).

En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar 
la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia 
elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.

En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la 
seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del 
contracte derivat.

En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del 
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a 
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU. 

En data 31 de desembre de 2019 va finalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat al contracte derivat (Exp. 2015.05-D01) de l’acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya, per a totes les 
dependències municipals que utilitzen aquest tipus d’energia, amb l’empresa Endesa 
Energia, SAU. Atès que és voluntat del Consistori adherir-se al nou acord adoptat en 
data 6 de juny de 2019, procedeix la tramitació d’un nou acord d’adhesió.

Fonaments de Dret

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05).

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de contactant de 
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 
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d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 
D02).

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 
concordant aplicable. 

Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions 
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament 
i competències de les entitats locals.

Cinquè.- Ateses les característiques d’aquest contracte, l’òrgan de contractació serà la 
Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 
2019/1301, de 21 de juny.

Per tot l’exposat, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, la Regidoria de l’Àrea de Salut Pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Disposar que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’adhereix al  contracte 
derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de 
dotze mesos, a partir del 24 de febrer de 2020, període que es podrà prorrogar 
excepcionalment per nou mesos més, amb les següents condicions econòmiques 
especificades per lots i tarifes:

Preus terme d’energia:

Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió: Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot BT1 2.0A 129,275
Sublot BT2 2.0DHAP1 153,682
Sublot BT3 2.0DHAP2 74,015
Sublot BT4 2.0DHSP1 152,397
Sublot BT5 2.0DHSP2 81,426
Sublot BT6 2.0DHSP3 69,899
Sublot BT7 2.1A 145,415
Sublot BT8 2.1DHAP1 167,407
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Sublot BT9 2.1DHAP2 89,37
Sublot BT10 2.1DHSP1 167,865
Sublot BT11 2.1DHSP2 97,008
Sublot BT12 2.1DHSP3 82,541
Sublot BT13 3.0AP1 114,198
Sublot BT14 3.0AP2 100,212
Sublot BT15 3.0AP3 72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT): 

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot AT1 3.1AP1 98,851
Sublot AT2 3.1AP2 91,014
Sublot AT3 3.1AP3 72,865
Sublot AT4 6.1AP1 114,934
Sublot AT5 6.1AP2 97,737
Sublot AT6 6.1AP3 90,992
Sublot AT7 6.1AP4 81,417
Sublot AT8 6.1AP5 74,936
Sublot AT9 6.1AP6 65,815

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 
D02).

Preus del terme de potència:

Baixa tensió €/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A 38,043426
2.0 DHA 38,043426
2.0 DHS 38,043426

2.1 A 44,444710
2.1 DHA 44,444710
2.1 DHS 44,444710

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555

Alta 
tensió €/kW i any
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Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, 
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014). 

Segon. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 
Vilanova, 2-10, 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius.

Tercer. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (per e-notum 
al NIF G6436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat).

SERVEIS PUBLICS

4. Incoació de contracte de serveis de recollida FV PaP i transport a planta de 
tractament.

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 
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, i posterior transport a la planta de 
tractament. Actualment aquest servei ja es troba contractat amb data de finalització 
el 15 d’abril de 2020.

Tanmateix, l’Ajuntament no disposa dels mitjans personals i materials per portar a 
terme aquest servei, motiu pel qual es fa necessari realitzar una nova licitació per a 
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 General de l’Ajuntament, quedant incorporats a 
l’expedient.

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

ACORDS
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PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis per a la recollida porta a porta 
de la fracció vegetal de tot el municipi i el posterior transport a la planta de tractament, 
mitjançant el procediment obert, 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 total s’estableix en un màxim de 153.682,85€, 10% d’IVA exclòs, 
per a l’any de durada inicial del contracte, sense possibilitat de ser prorrogat. 

La data inicialment prevista d’inici del contracte és el 16 d’abril de 2020.

SEGON. Convocar el procediment obert 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.

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 169.051,14€ (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 2021, amb el següent desglòs:

 Exercici 2020...................... 119.744,56€
 Exercici 2021......................   49.306,58€

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

SERVEIS PUBLICS

5. Aprovació definitiva projecte d'obres de millora hidràulica 4 passos de 
Riera.

En data 29 d’abril de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el document 
tècnic següent:

- Estudi per a l’execució de la modificació de passos de vials sobre la Riera de Corbera 
a les zones de Can Margarit, Can Canonge, Can Palet i Camí de Can Rigol. Memòria de 
millora hidràulica, amb un pressupost d’execució de 550.787,77€ IVA inclòs, i un 
termini d’execució de 5,5 mesos en cas de solapacions d’actuacions.

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 8 de maig de 2019 
amb codi CVE 2019015909, en el web municipal i en el tauler
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d'edictes electrònic de la Corporació entre els dies 3 de maig de 2019 i 19 de juny 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 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i d’ENDESA, empresa titular de la instal·lació 
elèctrica. Aquests informes han estat presentats mitjançant registres d’entrada 
2020/1017, de 30 de gener, i 2019/8946, de 4 de setembre, respectivament, essent 
favorables ambdós però condicionant-lo l’ACA a l’adopció obligatòria de les següents 
consideracions tècniques i condicions que es transcriuen a continuació:

“CONSIDERACIONS TÈCNIQUES

1. Afecció a aqüífers classificats, zones vulnerables i zones sensibles declarades 

L’emplaçament previst per a les instal·lacions de es troba:
- FORA de les àrees d’aqüífers classificats en el Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual 
s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb 
diversos aqüífers de Catalunya.
- FORA de les zones declarades vulnerables pel Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de 
designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents 
de fonts agràries i el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves 
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

Afecció a zones sensibles declarades
- Zona PEIN: FORA
- Xarxa Natura 2000: FORA
- Zones Sensibles: Les actuacions 1, 2 i 3 es troben DINS (Zona Sensible de Captacions)
- Zones Humides de l’Inventari: FORA
- Zones d’interès faunístic: L’actuació 4 es troba DINS

A aquest respecte, trobant-se l’àmbit de l’actuació dins de Zona d’Interès Faunístic, si 
aquesta s’executa durant el període de nidificació, comprés entre l’1 de març i el 31 
d’agost, per realitzar les obres s’haurà de recavar un informe i/o autorització Favorable de 
la secció de biodiversitat dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori 
i Sostenibilitat.

2. Inundabilitat

A la documentació presentada s’indica que “Comparant els cabals que els calaixos de
disseny poden evacuar amb els cabals de les pluges de T=10, T=100 i T=500 anys de 
període de retorn (dades registrades en la informació facilitada per l’Ajuntament en el 
document «ESTUDI HIDROLÒGIC DE LES RIERES DE CORBERA. ACTUALITZACIÓ SEGONS 
“RECOMANACIONS TÈCNIQUES PER ALS ESTUDIS D’INUNDABILITAT D’ÀMBIT LOCAL”») 
podem dir el següent: si bé els calaixos no han estat dissenyats per a poder desguassar el 
cabal corresponent a una pluja de període de retorn 500 anys (T=500, Q500), aquesta 
millora hidràulica permet clarament superar els cabals necessaris per a pluges de període 
de retorn T=10 anys i queda propera de poder fer la de les pluges de període de retorn 
T=100 anys.”
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No s’especifiquen els cabals associats als períodes de retorn de 10 i 100 anys per als àmbits 
d’actuació de l’estudi ni s’adjunta amb la sol·licitud el document al que es fa referència.

Segons la documentació aportada les obres es considera que els àmbits de les actuacions 
proposades es troben DINS de la Zona de Flux Preferent (ZPF).

La zona de flux preferent (ZFP) és aquella zona constituïda per la unió de la zona o 
zones de la via d’intens desguàs (on es concentra preferent el flux) i la zona que per 
l’avinguda de 100 anys de període de retorn es puguin produir greus danys sobre les 
persones i bens.

Es considera que poden produir greus danys sobre les persones i els béns quan les 
condicions hidràuliques durant l'avinguda satisfacin un o més dels següents criteris:

a) Que el calat superior a 1 m.
b) Que la velocitat sigui superior a 1 m/s.
c) Que el producte de les dues variables si ui superior a 0,5 m 2/s.

3. Declaració Responsable sobre risc d’inundació.

La declaració responsable sobre el risc d'inundació a què està sotmesa una actuació 
té l'únic objecte que el promotor d'una actuació en zona inundable sigui conscient del risc 
a què està sotmesa aquesta actuació i es comprometi a formar-se i que cal tenir en 
consideració les mesures de protecció civil aplicables al cas, així com a traslladar aquesta 
informació als possibles afectats, amb independència de les mesures complementàries que 
estimi oportú adoptar per a la seva protecció.

El promotor aportar Declaració Responsable per Riscos d’inundació.

4. Consideracions referents al disseny, execució i manteniment de guals

Com a criteri general només s’admetrà la construcció de guals formats per tubs i/o calaixos 
o l’execució de passeres que tinguin en compte el següent:

a. Caldrà garantir que l’actuació no suposa un obstacle a la circulació de sediments i de la 
fauna piscícola, tant en ascens com en descens.
b. La situació i tipologia constructiva del gual no posarà en perill els marges en cas 
d’avinguda, preveient, si fos necessari, la protecció dels mateixos.

c. En cas que s’opti per la col·locació de baranes permeables, caldrà que aquestes siguin 
de tipus abatible i que el titular de l’estructura gestioni la seva retirada en cas d’avinguda.

d. El gual estarà degudament senyalitzat en ambdós extrems, incloent la col·locació d’una 
placa indicativa de “Risc d’inundació – caigudes”.

e. El promotor de l’actuació haurà de presentar una declaració responsable en els termes 
establerts per l’article 9bis i següents del Reglament de Domini Públic Hidràulic i, haurà de 
preveure la gestió del risc en avinguda (és a dir, elaboració, si s’escau, d’un Pla 
d’Autoprotecció validat per la Direcció General de Protecció Civil).
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Aquesta Declaració es presentarà davant l’Agència Catalana de l’Aigua i quedarà integrada 
a la documentació de l’expedient d’autorització d’obres en zona de domini públic hidràulic.

f. En cas que el gual inundable comporti alteracions morfològiques que afectin a usos 
consolidats actuals, el promotor haurà de presentar una autorització expressa de les 
finques privades afectades per les obres o, en el seu defecte, preveure les mesures 
compensatòries oportunes.

Aquesta Declaració es presentarà davant l’Agència Catalana de l’Aigua i quedarà integrada 
a la documentació de l’expedient d’autorització d’obres en zona de domini públic hidràulic.

g. El titular de l’estructura haurà de realitzar les tasques de conservació necessàries per a 
garantir la capacitat de desguàs de l’estructura, en els termes establerts per l’article 126.6 
del Reglament de Domini Públic Hidràulic i, serà responsable del manteniment dels 
elements de protecció associats a la mateixa (això és, esculleres en el fons i els marges, 
rascleta, etc.) i dels elements de senyalització.

En cas que el promotor de l’actuació sigui un particular, caldrà preveure la inclusió en el 
registre de la propietat de la descripció de la estructura de pas sobre les parcel·les a les 
que dona accés, per a garantir en tot moment la identificació del titular responsable de la 
seva conservació.

5. Serveis afectats: A la documentació presentada s’indica que “Es realitza consulta 
mitjançant la plataforma ACEFAT-EWISE per tal d’identificar els serveis existents a la zona 
d’estudi” indicant que “En alguns casos, com ara Can Canonge o Can Palet, s’identifiquen 
serveis adossats al taulell de la obra de drenatge de forma provisional. Caldrà en aquests 
cassos procedir a la correcte definició i instal·lació del servei en qüestió. Igualment 
s’adjunta la informació rebuda respecte al futur servei de gas per a la zona de Can Palet”.

Els següents serveis públics d’abastament o sanejament en alta es troben dins o propers 
a l’àmbit d’actuació de les obres previstes.
- Proper o dins dels àmbits de l’actuació 1, 2 i 3, col·lector “Riera de Corbera” del sistema 
de Sanejament de Sant Feliu de Llobregat.
- Proper o dins de l’àmbit de l’actuació 4, col·lector “Connexió Can Rigol” del sistema de 
Sanejament de Sant Feliu de Llobregat.

L’administració actuant del sistema de sanejament de Sant Feliu de Llobregat és l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, essent l’empresa explotadora AIGÜES DE BARCELONA, 
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.

Per últim, els treballs s’hauran de dur a terme considerant la informació de serveis afectats 
inclosa en el document “Estudi per a l’execució de la modificació de passos de vials sobre 
la riera de Corbera a les zones de Can Margarit, Can Canonge, Can Palet i Camí de Can 
Rigol” complementant-la o actualitzant-la si s’escau en la redacció del projecte executiu i, 
posteriorment, de forma prèvia a l’inici de l’execució de les obres.

6. Afeccions ambientals: Les actuacions hauran de fer-se d’acord amb els “Criteris 
d’intervenció del espais fluvials publicats”, redactats per l’ACA el març de 2002 i publicats 
a la seva pàgina web.
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CONDICIONS PARTICULARS

1. Caldrà que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat es faci càrrec de la gestió del risc a les 
zones afectades per inundabilitat mitjançant la redacció i implantació d’un Pla d’Acció 
Municipal front a riscos d’inundació i la senyalització de zones inundables.
2. El titular de l’estructura haurà de realitzar les tasques de conservació necessàries per a 
garantir la capacitat de desguàs de l’estructura, en els termes establerts per l’article 126.6 
del Reglament de Domini Públic Hidràulic i, serà responsable del manteniment dels 
elements de protecció associats a la mateixa (això és, esculleres en el fons i els marges, 
rascleta, etc.) i dels elements de senyalització.
3. La actuació 4 al trobar-se dins de zona d’interès faunístic. s’executa durant el període 
de nidificació, comprés entre l’1 de març i el 31 d’agost, per realitzar les obres s’haurà de 
recavar un informe i/o autorització Favorable de la secció de biodiversitat dels Serveis 
Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat.
4. El material de les cimentacions i terraplenats no haurà de portar elements susceptibles 
de produir contaminació per lixiviació, o per altres vies de transmissió.
5. En cas d’instal·lar-se tanques perimetrals provisionals, tant aquestes com les portes 
d’accés hauran de ser permeables i no suposar obstacle a l’aigua circulant ni modificar el 
règim de corrents en la zona de flux preferent.
6. S’han d’evitar abocaments accidentals d’olis o combustibles per part de la maquinària 
d’obra, així com limitar la seva circulació als vials existents.
7. S’han d’adoptar totes les mesures necessàries per tal d’evitar contaminar les aigües 
superficials i/o les aigües subterrànies (tant durant l’execució de les obres com durant el 
funcionament de les instal·lacions).
8. Els treballs s’hauran de dur a terme considerant la informació de serveis afectats inclosa 
en el document “Estudi per a l’execució de la modificació de passos de vials sobre la riera 
de Corbera a les zones de Can Margarit, Can Canonge, Can Palet i Camí de Can Rigol” i la 
indicada a l’apartat 4.6 “Serveis afectats” del present informe, complementant-la o 
actualitzant-la si s’escau en la redacció del projecte executiu i, posteriorment, de forma 
prèvia a l’inici de l’execució de les obres.
9. Queda prohibit acumular residus sòlids, runes o substàncies, sigui quina sigui la seva 
naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill de 
contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn. De la mateixa manera, queda 
prohibit efectuar accions sobre el medi físic o biològic afecte a l’aigua, que constitueixin o 
puguin constituir una degradació del mateix.
10. El present informe no eximeix el peticionari de l’obligació d’obtenir les oportunes 
autoritzacions/informes que poguessin ésser necessàries d’altres Organismes de 
l’Administració Central, Autonòmica o Local, en especial les relacionades amb els aspectes 
mediambientals/paisatgístics, per la qual cosa s’ha de sol·licitar informe al Departament 
de Territori de la Generalitat de Catalunya.
11. Termini: 1 Any.

CONDICIONS GENERALS
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1. Els treballs s'hauran de dur a terme d'acord amb les especificacions de la documentació 
aportada i les condicions de l’autorització i no es podran introduir modificacions en les 
obres autoritzades sense el permís previ d'aquest Organisme.

2. 2. De conformitat amb l ‘article 92.4 LPAP, aquesta autorització podrà ser revocada 
unilateralment per l’ACA en qualsevol moment per raons d’interès públic, i en particular 
quan per part de l’Administració es duguin a terme actuacions en aquest àmbit 
encaminades a millorar la seva situació hidràulica o mediambiental, sense generar dret 
a indemnització, quan resulti incompatible amb les condicions generals aprovades amb 
posterioritat, produeix danys en el domini públic, impedeixi la seva utilització per a 
activitats de més interès públic o menyscabi l’ús general.

3. L'autoritzat resta obligat a respectar la zona de servitud prevista a l'article 6 del Text 
refós de la Llei d’Aigües (Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol), que haurà de 
quedar lliure i practicable en tot moment.

4. Es prohibeix l'abocament de runes, la instal·lació de mitjans auxiliar i el dipòsit de 
materials a la llera.

5. L’autoritzat es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l'interès 
públic o privat, i resta obligada a satisfer les indemnitzacions oportunes i a l'execució 
de les obres complementàries que es considerin necessàries per evitar que es 
produeixin.

6. Aquesta autorització s'atorga sense perjudici de tercers i del dret a la propietat. 
L'autoritzat s'obliga a enderrocar o modificar les obres si l'Administració ho ordena per 
causa d'interès general.

7. Aquesta autorització no suposa ni exclou les que puguin ser necessàries per d'altres 
Organismes de l'Administració General de l’Estat, de la Generalitat o de les entitats 
locals.

8. L'Administració es reserva la facultat de revocar la present autorització per 
incompliment de les condicions fixades o per qualsevol altra causa excepcional que ho 
justifiqui, sense perjudici que es procedeixi a incoar el corresponent expedient 
sancionador per infracció administrativa.”

Des de l’Àrea de Serveis Públics es garantirà l’aplicació de tots els condicionants i 
característiques tècniques, donant-ne trasllat tant a la Direcció de les obres, com al 
responsable del contracte, i empreses de serveis i subministrament afectades si escau, 
una vegada s’adjudiquin les obres, així com a l’empresa licitadora que ha resultat amb 
l’oferta més avantatjosa per a què en tingui coneixement i aporti declaració de 
conformitat a les condicions i característiques tècniques d’obligat compliment.

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 Serveis públics, 
la Junta de Govern Local adopten els següents

ACORDS

PRIMER.  Aprovar definitivament el document tècnic Estudi per a l’execució de la 
modificació de passos de vials sobre la Riera de Corbera a les zones de Can Margarit, 
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Can Canonge, Can Palet i Camí de Can Rigol. Memòria de millora hidràulica”, amb un 
pressupost total d’execució de 550.787,77 € (IVA inclòs).

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 l’Agència Catalana de l’Aigua, Àrea Metropolitana 
de Barcelona, empresa licitadora amb la millor oferta, Endesa, director facultatiu i 
responsable del contracte.

RECURSOS HUMANS

6-Aprovació bases del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de 
treball per a cobrir vacants i/o substitucions de tècnic/a mig/tja LGTBI.

ASSUMPTE: APROVACIÓ BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA 
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A MIG/TJA LGTBI, 
GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2. 

L’Àrea de Polítiques d’Igualtat, compta amb una tècnica de polítiques d’Igualtat a 
jornada de 30h. Es van començar a implementar polítiques LGTBI  al municipi en l’any 
2017 amb accions i jornades molt delimitades i concretes. Des de llavors s’ha 
implementat activitats de sensibilització, accions coeducatives en temes LGTBI, s’ha 
fet atenció directa a persones trans del municipi, s’han desenvolupat formacions a 
agents clau del municipi, implementació de la perspectiva LGTBI als documents 
municipals, canvis estructurals a equipaments municipals, accions de sensibilització 
adreçats a la ciutadania més enllà del 28 de juny (Dia Internacional de l’Orgull LGTBI), 
incloure la perspectiva LGTBI a la festa major, entre altres.

En aquest sentit, i per donar impuls i consolidar i enfortir les polítiques locals en temes 
LGTBI, durant 2020 des de l’àrea de Polítiques d’Igualtat tenim l’objectiu de dissenyar 
el Pla LGTBI municipal. Durant l’any 2020 finalitza el II Pla local de Polítiques de Gènere 
i seria necessari tenir el pla LGTBI dissenyat per tal o bé d’aprovar-ho de forma 
independent o bé per integrar-ho al III Pla local de Polítiques d’Igualtat, essent un dels 
seus objectius a aconseguir, la creació d’una xarxa amb persones locals referents del 
col·lectiu LGTBI i amb entitats del municipi que afavoreixin la posterior implementació 
de les accions. Aquesta tasca implica un increment puntual de feina actualment no 
assumible per part de la tècnica de Polítiques d’Igualtat.

L’àrea de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, des de la seva 
creació ha sigut un referent en com es poden fer les polítiques locals en un municipi 
de menys de 20.000 habitants tal i com està recollida a la guia de 2007 de la Diputació 
de Barcelona. Vam incorporar les polítiques LGTBI a partir del 2017. Tenint en compte 
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aquesta necessitat urgent, s’ha de crear el Pla i consolidar aquesta línia d’actuació en 
benefici de la ciutadania.

Davant d’aquesta situació es  fa necessari l’adopció de mesures excepcionals per tal 
de no veure perjudicat el normal funcionament del servei de l’àrea de polítiques 
d’igualtat amb la sobrecàrrega, que comportaria l’assumpció dels treballs d’elaboració 
i gestió del referit pla LGTBI per part de l’actual tècnica. 

L'article 15 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre (ET) preveu que es podran celebrar  
contractes de durada determinada, en situacions de necessitat conjuntural i no 
permanent que derivin en una  acumulació de tasques o excés de comandes.

En aquest moments l’Ajuntament de Corbera de Llobregat no disposa de borsa de 
tècnics/ques LGTBI, esdevenint necessari, per tal de poder fer front als objectius 
plantejats, la realització d’un procés selectiu àgil que respecti els requisits 
constitucionals de mèrit i capacitat.

Així mateix, aquesta regidoria ha emès provisió en la que motiva la necessitat de què 
es redactin les bases per convocar l’esmentada borsa de treball per tal contractar 
temporalment personal tècnic per acumulació de tasques, adscrit a l’àrea de Polítiques 
d’Igualtat

Per tot l’exposat, com a regidora de L’Àrea de Polítiques d’Igualtat i en virtut de les 
competències delegades per l’Alcaldia en el decret 1250/2019 de 18 de juny, es 
proposen els següents

ACORDS

PRIMER. APROVAR les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a 
de la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a mig/tja LGTBI, Grup de classificació 
A, subgrup A2.
 
SEGON: OBRIR la 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 en el BOPB, i que seran publicades a la web 
municipal i a l’e-tauler.

Les presents bases constitueixen un acte de tràmit qualificat i, en conseqüència, són 
impugnables, en els termes dels articles 112.1 i 123.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
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.

No obstant això, la Junta de Govern acordarà en definitiva.
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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 14:05 
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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