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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 8 de febrer de 2021, va 
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent:

« ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 1 DE FEBRER DE 2021.

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

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. Resoldre el contracte de la concessió administrativa demanial per gestió 
dels bars de les instal·lacions esportives.

En data 29 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de la 
concessió administrativa demanial per a la gestió i explotació dels bars del Pavelló 
municipal d’esports i de la Piscina municipal, a l’empresa Charrua, SCP amb CIF 

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

Codi Segur de Validació 02fe0826e3fa425ab7fdf5951f483694001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
08

/0
2/

20
21

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


XXXXXXX16, establint un import de cànon anual de 20.005,00€ pels quatre (4) anys 
de durada inicial, prorrogable per dos anys més, amb data d’inici d’efectes d’1 de març 
de 2016 i essent formalitzat en la mateixa data. Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/316, 
de 20 de febrer, es va acordar la pròrroga d’aquest contracte per dos anys més, en 
les mateixes condicions del contracte inicial, des de l’1 de març fins el 2020 i fins el 
28 de febrer de 2022.

La propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) i l’aprovació del Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van comportar l’adopció de 
mesures i ordres necessàries per part de l’Ajuntament, per mantenir els serveis públics 
municipals i alhora garantir la seguretat de les persones, amb el clar objectiu de reduir 
al màxim la circulació de persones per evitar patologies i els contagis, en especial a 
les persones integrants de grups de risc. Així mateix, la declaració de l’estat d’alarma 
també va comportar el tancament obligatori de totes les activitats de restauració amb 
efectes 14 de març. En aquest sentit, les instal·lacions objecte del contracte de 
referència, van restar tancades al públic, impossibilitant l’execució del contracte, 
adoptant per Decret d’Alcaldia núm. 2020/602, de 3 d’abril, la suspensió de la 
liquidació del cànon a abonar per part de l’empresa, corresponent a l’any 2020, fins 
que es pogués tornar a obrir tant les instal·lacions i equipaments municipals com les 
activitats de restauració, moment en què es quantificaria l’import a abonar del cànon 
total establert.

Tot i la finalització de l’estat d’alarma, les instal·lacions objecte del contracte van 
continuar tancades, per donar compliment a les mesures de protecció i prevenció de 
la desescalada referents a la zona esportiva i activitats de restauració, i els aforaments 
permesos d’aquests espais.

En data 13 de setembre de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020/8835, l’empresa 
adjudicatària presenta renúncia a l’execució del temps restant de contracte, al·legant 
que davant la impossibilitat de reobertura de l’activitat objecte del contracte, i sense 
previsió de poder-ho fer dins l’anualitat 2020, les pèrdues econòmiques sofertes 
durant el període de tancament, per haver de fer front igualment a despeses generals 
de l’activitat i als productes comprats i que no es poden aprofitar ni recuperar-ne la 
inversió, són tan elevades que no els permeten continuar amb l’execució del contracte. 
Així mateix sol·liciten que es suspengui definitivament la liquidació del cànon per l’any 
2020, atesos els motius ja exposats. 

En data 30 de desembre de 2020, el tècnic municipal d’esports i responsable del 
contracte, emet informe relatiu a la voluntat municipal de suspendre definitivament la 
liquidació del cànon per a l’any 2020, així com de la resolució de mutu acord del 
contracte de concessió en els termes que assenyala el PCAP regulador del mateix, 
acceptant la renúncia de l’empresa.

En data 22 de gener de 2021, la responsable del servei municipal de Contractació emet 
informe relatiu a la resolució de mutu acord del contracte, i als efectes de l’extinció de 
la concessió, d’on se’n desprèn que una vegada aprovada la resolució per mutu acord 
del contracte, es concedirà un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de la recepció 
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de la notificació de l’acord, per tal de l’adjudicatari pugui buidar i arranjar les 
instal·lacions, si escau, per revertir-les en òptimes condicions de manteniment. Així 
mateix, en l’informe consta que una vegada transcorreguts els 15 dies hàbils atorgats, 
es realitzarà visita a les instal·lacions per part del adjudicatari i del responsable del 
contracte, als efectes de signar acta de reversió de les instal·lacions, on constarà 
l’inventari de les mateixes i on es posarà de manifest el seu estat, i es farà entrega de 
les claus.

En conseqüència, i ateses les circumstàncies i voluntat municipal, procedeix la 
resolució del contracte per mutu acord amb data d’efectes 13 de setembre de 2020, 
sense imposició de penalitats ni indemnitzacions, i la suspensió definitiva de la 
liquidació del cànon per a l’any 2020, atès que la inexecució del contracte no ha 
suposat un perjudici greu a la Corporació, i per haver estat deguda a causes no 
imputables a l’empresa adjudicatària, iniciant el procediment de reversió de les 
instal·lacions, que hauran de ser entregades en perfectes condicions de manteniment 
i salubritat, i amb l’inventari mínim que constava en el moment de l’adjudicació del 
contracte.

La resolució del contracte troba el seu encaix en l’apartat f) relatiu a la resolució de 
contracte, de l’article 70 del Reglament de Patrimoni dels ens locals i a l’article 223 del 
TRLCSP, de conformitat amb l’establert a la clàusula X) Extinció de la concessió, del 
PCAP regulador d’aquest contracte. 

La secretària municipal ha emès informe que queda incorporat a l’expedient. 

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea d’Esports, proposta a la Junta de Govern Local, 
com a òrgan de contractació competent, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Resoldre, per mutu acord i amb efectes de data 13 de setembre de 2020, 
data de presentació de la sol·licitud de renúncia, el contracte de la concessió 
administrativa demanial per a la gestió i explotació dels bars del Pavelló municipal 
d’esports i de la Piscina municipal, adjudicat a l’empresa Charrua SCP amb CIF 
XXXXXXX16, en acord de la Junta de Govern Local de data 29 de febrer de 2016, per 
les raons que consten a la part expositiva d’aquest acord, sense que la resolució doni 
dret a percebre cap altra remuneració a l’adjudicatària per aquest concepte, i sense 
imposició de penalitats ni indemnitzacions.

SEGON. Suspendre definitivament la liquidació, per part de l’empresa adjudicatària, 
de l’import tota del cànon per a l’any 2020.

TERCER. Iniciar el procediment de reversió de les instal·lacions, que hauran de ser 
entregades en perfectes condicions de manteniment i salubritat, i amb  l’inventari 
mínim que constava en el moment de l’adjudicació del contracte, atorgant un termini 
màxim de 15 dies hàbils a comptar de la recepció de la notificació del present acord, 
per tal que l’empresa adjudicatària pugui buidar i arranjar les instal·lacions, si escau, 
per revertir-les en òptimes condicions de manteniment.
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QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i 
efectes.

3. Incoació del contracte per serveis d'agent cívic.   

És voluntat municipal poder disposar del servei d’agent cívic per poder efectuar 
tasques d’informació a la ciutadania, així com de suport a altres àrees municipals quant 
a entrades i sortides de centres escolars, i de control del compliment de les mesures 
de Covid 19 en activitats municipals que així ho requereixin.

Atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans materials ni personals per efectuar el 
servei d’agent cívic, des de les àrees indicades es sol·licita la contractació del mateix 
per part d’una empresa. 

En conseqüència, 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 informats favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, 
quedant incorporats a l’expedient.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis d’agent cívic al municipi, 
mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regularan aquesta 
contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de 29.921,25€, 21% d’IVA 
exclòs, per a la durada inicial del contracte fixada des de la data que s’estableixi a 
l’acord d’adjudicació i fins el 31 de desembre de 2022, amb possibilitat de ser prorrogat 
per un anys més, establint un preu màxim per hora de 15,00€, 21% d’IVA exclòs. Les 
hores màximes a realitzar per a la totalitat de la durada inicial del contracte són de 
1.994,75 hores. S’estima com a data d’inici del contracte l’1 de març de 2021.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a 
presentar les proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. 
La presentació de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre 
Digital disponible en el perfil del contractant municipal.

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
36.204,71€, IVA inclòs, i es finançaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20.132.22799, de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, i subordinat al 
crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2022, atenent el següent 
desglossament que inclou l’IVA:
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 Exercici 2021: 14.883,00€
 Exercici 2022: 21.321,71€

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

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 11:30 
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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