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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 8 de novembre 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 2 de novembre de 2021.

A les 9:45 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. La sessió
s’ha realitzat amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ella 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
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

Absents i/o escusats/des: Xavier Miquel i Pons, regidor

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. Aprovació de la certificació final del contracte d’obres d’impermeabilització 
de les cobertes dels gimnasos de les escoles El Corb i el Puig d’Agulles.
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En data 29 d’abril de 2021 es va formalitzar el contracte per a l’execució de les obres 
d’impermeabilització de les cobertes dels gimnasos de les escoles El Corb i Puig 
d'Agulles, per import total màxim de 54.487,28€, 21% d’IVA exclòs, 65.929,61€, IVA 
inclòs, amb l’empresa RAS 21 SL amb CIF B60775616.

En data 10 d’agost de 2021 es va signar l’acta de recepció de les obres, i el 25 d’agost 
l’empresa adjudicatària va presentar certificació final i factura, que contempla l’obra 
executada pendent de certificar per import de 27.701,52€ (IVA inclòs) que, juntament 
amb l’import certificat a compte en la certificació anterior per un total de 38.228,09€ 
(IVA inclòs), conformen l’import total d’adjudicació de 65.929,61€ (IVA inclòs).

Cal indicar que l’acta de recepció determina l’inici del termini de garantia, tot i que en 
aquest contracte no se n’ha establert pel tipus de procediment utilitzat en la tramitació, 
de conformitat amb 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, no manca cap execució 
per realitzar.

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

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de règim interior i equipaments municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la certificació final del contracte per a l’execució de les obres 
d’impermeabilització de les cobertes dels gimnasos de les escoles El Corb i Puig 
d'Agulles, adjudicat a l’empresa RAS 21 SL amb CIF B60775616, essent l’import total 
de les mateixes de 65.929,61€ (IVA inclòs), i restant pendent d’abonar al contractista 
l’import de 27.701,52€ (IVA inclòs).

SEGON. Reconèixer l’obligació per import de 27.701,52€, IVA inclòs, corresponent a 
l’import adjudicat pendent de certificar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
02.323.63200 (PROJECTE/2020/2/AJUNT/4) del pressupost municipal vigent.

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

3. Incoació del contracte d'obres per a la reparació del mur exterior de les 
pistes esportives semi-cobertes adjacents a la Plaça dels Països Catalans.

En el mes de gener del 2020 es van patir fortes pluges a Corbera del Llobregat fruit 
del pas del temporal Glòria. Entre altres afeccions al municipi, a la Plaça dels Països 
Catalans va aparèixer un esvoranc de dimensions reduïdes que van augmentar en un 
parell de mesos, així com una gran esquerda vertical que va anar augmentant en 
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dimensions en el mur exterior de les pistes esportives semi-cobertes adjacent a la 
Plaça de la Rotonda dels Països Catalans. 

Aquesta situació fa necessària que s’hi executin les obres necessàries per a la reparació 
de les esquerdes i del mur. En aquest sentit, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
va encarregar la redacció del document tècnic executiu preceptiu, que per les 
característiques de les obres a executar, té consideració de memòria valorada, que ha 
estat informat favorablement pel tècnic municipal Sr. R.M. en data 6 d’octubre de 
2021, i que serà aprovada previ a l’aprovació i incoació d’aquest expedient de 
contractació. L’import total del mateix és de 101.320,99€, 21% d’IVA inclòs, amb un 
termini total d’execució d’1,5 mesos, que corresponen a 6 setmanes segons informe 
justificatiu i de necessitats de la contractació emès pel tècnic municipal, responsable 
del contracte.

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el document tècnic, 
es fa necessària la contractació de les mateixes per part d’una empresa especialitzada. 
S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars que ha de 
regular aquest contracte, i que ha estat informat favorablement per la Secretària 
acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporat a l’expedient.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Via pública proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar el document tècnic “Memòria valorada, Càlcul del reforç del mur de 
les pistes exteriors a la plaça dels Països Catalans de Corbera de Llobregat, de febrer 
de 2021 i modificat al setembre de 2021”, que ha estat informat favorablement pel 
tècnic municipal i responsable del contracte, Sr. Raúl de Miguel en data 6 d’octubre de 
2021, amb un termini d’execució màxim d’1,5 mesos que equivalen a 6 setmanes, i 
un pressupost d’execució màxim de 101.320,99€, 21% d’IVA inclòs.

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de les obres necessàries per executar la 
reparació del mur exterior de les pistes esportives semi-cobertes, adjacent a la Plaça 
dels Països Catalans de Corbera de Llobregat, i iniciar els tràmits per a la seva licitació 
i adjudicació, mitjançant el procediment obert simplificat amb tramitació ordinària i no 
subjecte a regulació harmonitzada, aprovant-ne el Plec de clàusules administratives 
particulars que, juntament amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat 
per l’Ajuntament i el document tècnic aprovat, regularan aquesta contractació. 
L’import de licitació total s’estableix en un màxim de 83.736,36€, 21% d’IVA exclòs, i 
un termini d’execució màxim de 6 setmanes.

TERCER. Convocar el procediment obert simplificat publicant l’anunci de licitació en el 
perfil del contractant, atorgant un termini de 20 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. 

QUART. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 101.320,99 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
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11.1531.61916 (Projecte 2021/2/AJUNT/11) del pressupost municipal vigent.

CINQUÈ. 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 11:00 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.

                                                            
La secretària acctal., Marta Puig Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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