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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 20 de setembre 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 13 de setembre de 2021.

A les 9:30 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. 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
- 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.

POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

2. Sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal del Baix Llobregat del 
Programa Comarcal de suport per un nou impuls econòmic i social de la línia 
d’actuació del Programa Feminista.
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El Consell Comarcal del Baix Llobregat ens notifica  mitjançant el registre d’entrada 
núm. RE 2021/7369, de 6 de juny  2021 l’acord de Ple de 22 de març de 2021 es va 
aprovar el Programa Comarcal de suport per un nou impuls econòmic i social i la seva 
convocatòria, així com el seu règim normatiu.

En aquesta resolució s’aproven les taules d’assignació econòmica del Programa 
Feminista d’aquesta convocatòria. Segons aquestes taules al municipi de Corbera de 
Llobregat li corresponen en aquest programa un total de 22.173€.

El Programa Feminista es vol centrar especialment en el col·lectiu de dones en tant 
que són les que més pateixen les desigualtats i a les que més directament impacta la 
crisi. En aquest àmbit s’inclouen aquells projectes que tinguin a les dones com a 
col·lectiu diana. Es contemplaran, en especial, projectes o programes, en aquest 
sentit, alineats amb el Pacte per un nou impuls social i econòmic del Baix Llobregat, 
així com actuacions alineades amb el IV Pla Transversal de Polítiques Feministes del 
Baix Llobregat.

El Programa Comarcal de suport per un nou impuls econòmic i social s’articula en una 
convocatòria oberta, que s’inicia amb l’aprovació del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. El termini obert per presentar-hi projectes finalitzarà el 31 de desembre de 
2021. La data màxima d'execució dels projectes és el 31 de desembre de 2022.

Un cop rebuda la proposta de projecte, el Ple del Consell Comarcal, o en el seu defecte 
la Junta de Govern, resoldrà mitjançant un acord, en el termini màxim d’un mes. La 
convocatòria ha de quedar completament executada (incloent-hi les resolucions de 
justificacions) tres mesos després de la data màxima de finalització dels projectes.

L’Àrea de Polítiques d’ Igualtat de Corbera de Llobregat ha implementat un programa 
o actuació de formació ocupacional per dones durant els mesos de maig-juny i una 
campanya gràfica feminista al carrer el disseny de la mateixa es va iniciar al novembre 
de 2020 i l’acció  finalitza  al setembre de 2021. Amb dues son susceptibles de ser 
subvencionables dins d’aquest  Programa Comarcal de suport per un nou impuls 
econòmic i social àmbit d’actuació Programa Feminista (PRF) i presentat els respectius 
informes de la tècnica de Polítiques d’Igualtat. Informes que segueixen les pautes de 
l’annex de la  memòria tècnica i econòmica explicativa dels projectes (vegeu l’annex 
A) que s’ha de presentar en el moment de les sol·licituds.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Polítiques d’igualtat proposa a la Junta de 
Govern local, l’adopció dels acords següents:
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ÚNIC. Sol·licitar la  subvenció al Consell Comarcal del Baix Llobregat dins del marc 
del Programa Comarcal de suport per un nou impuls econòmic i social de la línia 
d’actuació del Programa Feminista (PRF), per tal de finançar els programes o actuació 
següents: 

1. Formació ocupacional per dones: Estratègies per superar un procés de selecció 
amb èxit  amb finançament sol·licitat de  2.120€.

2. Campanya gràfica feminista al carrer  amb finançament sol·licitat de  4654,81€
   

CULTURA

3. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’associació Teatremón de l’any 
2021.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment i la promoció 
d’activitats culturals adreçades als seus habitants, per la qual cosa contempla en el 
pressupost general per a l’exercici 2021, l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a 
entitats culturals del municipi, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (LGS).

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. 
Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en que 
l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma 
expressa en l’estat de despeses del pressupost.

Entre les subvencions directes contemplades al Pressupost vigent, figura a la partida 
33.334.48907, una a favor de l’entitat Associació Teatremón, per import de 12.000€, 
per al desenvolupament  d'un projecte social, cultural, destinat essencialment als 
joves,  que inclou la realització de vàries obres teatrals professionals, destinades 
també al públic en general.

L’entitat Associació Teatremón amb CIF: G67109611, per SOL_ENTRA_2021_7871 i 
7876, de data 13 de juliol;  SOL_ENTRA_2021_8199, de data 20 de juliol; 
SOL_ENTRA_2021_8437 i 8439 de data 28 de juliol, respectivament,  ha presentat la 
sol·licitud de subvenció de 12.000 €, consignada nominativament al pressupost per a 
l’exercici 2021, i una bestreta de 7.500€.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

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

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

Codi Segur de Validació a5b2efde7be5498a983cdb020bc6926d001

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
05

/1
0/

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


ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat Associació Teatremón, per al desenvolupament  
d'un projecte social i cultural, destinat principalment als joves,  que inclou la creació 
d'un grup de teatre social, i la realització de vàries obres teatrals professionals, que 
es durà a terme durant l’exercici 2021.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l'Associació Teatremón amb CIF: G67109611, per import de 12.000 €, destinada al 
projecte de creació d'una compañía jove de teatre, que inclou a més la realització 
d'algunes obres de teatre profesional, que es durà a terme durant el segon semestre 
de  l’exercici 2021.

TERCER. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa a l'entitat 
Associació Teatremón amb CIF: G67109611, amb càrrec a la partida pressupostària 
33.334.48907 del vigent pressupost municipal.

QUART. Procedir al pagament a l'entitat Associació Teatremón, d'una bestreta, 
ascendent a la quantitat de 7.500€, d'acord amb les condicions establertes a la 
clàusula tercera de l'esmentat conveni.

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa o persona qui delegui, per signar aquest conveni.

SISÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

CONTRACTACIÓ 

4. Incoació del contracte d’obres de restitució del talús de la Guixera d'en 
Bonastre.

Arran de les fortes pluges de l’abril de 2020 es va produir una esllavissada del talús 
de la Guixera d’en Bonastre provocant la caiguda de pedres i terres a l’aparcament 
públic del carrer Sant Antoni, que va afectar també la parcel·la de propietat privada 
situada a la part superior del talús amb entrada pel carrer de la Plana 4, i que fa 
necessària que s’hi executin les obres que calguin per a la restitució total del talús, 
tant de la part pública com de la part privada. En aquest sentit, l’ajuntament de 
Corbera de Llobregat, el 29 de maig de 2021 va signar un acord de límits amb els 
propietaris de la parcel·la de propietat privada situada a la part alta del talús, per tal 
de delimitar amb exactitud els límits de les propietats dels terrenys afectats.

Així mateix, es va encarregar la redacció del projecte executiu per a l’estabilització del 
talús de la Guixera d’en Bonastre i la seva restitució geomètrica inicial prèvia a 
l’esllavissada. L’àmbit d’actuació del projecte comprèn el talús de la Guixera d’en 
Bonastre dins de la finca de titularitat municipal, l’aparcament de la Guixera amb 
entrada pel carrer Sant Antoni i les escales que comuniquen el carrer Sant Antoni amb 
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el carrer de la Salut. El projecte també analitza les actuacions necessàries a realitzar 
per tal d’estabilitzar el talús dins de la finca de propietat privada per que els propietaris 
de la finca privada també van encarregar als redactors del projecte de l’àmbit 
municipal, la redacció d’una separata al projecte per la restitució del talús de la Guixera 
d’en Bonastre en terrenys de propietat pública en els terrenys de propietat privada.  
En conseqüència, el projecte realitza un anàlisis global de l’estabilitat de tot el talús i 
separa en el pressupost les actuacions necessàries a realitzar en l’àmbit públic i en 
l’àmbit privat. No obstant, l’objecte de la present contractació només comprèn les 
actuacions a realitzar en els terrenys de titularitat municipal, atès que la part privada 
serà executada pels propietaris i al seu càrrec.

El projecte executiu es troba actualment en fase d’aprovació inicial i exposició pública, 
que finalitzarà el 28 de setembre de 2021, i en conseqüència, l’adjudicació del 
contracte s’ha de condicionar suspensivament a la seva aprovació definitiva. L’import 
total del mateix, que abasta les actuacions en ambdós àmbits és de 576.254,34€, 21% 
d’IVA inclòs, amb un termini total d’execució de 6 mesos. L’import que correspon a les 
obres a executar per part de l’Administració en àmbit públic és de 457.170,44€, 21% 
d’IVA inclòs, i un termini d’execució de 4,5 mesos.

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el projecte, 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 l’expedient de contractació de les obres necessàries per executar la 
restitució del talús de la guixera d’en Bonastre dins de la finca de titularitat municipal 
a 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 projecte aprovat inicialment i en fase d’exposició pública, regularan 
aquesta contractació. L’import de licitació total s’estableix en un màxim de 
377.826,81€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 4,5 mesos.

L’adjudicació d’aquest contracte i, en conseqüència l’inici de les obres, resta 
condicionada suspensivament a l’aprovació definitiva del projecte executiu, que es 
troba aprovat inicialment i en exposició pública, preveient com a data màxima de 
publicació el 28 de setembre de 2021.

SEGON. 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. 
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TERCER. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 457.170,44 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.1530.61916 (PROJECTE 2021/2/AJUNT/8) del pressupost municipal vigent.

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

5. Aprovació inicial del projecte constructiu de consolidació del terreny de joc 
del camp de futbol municipal

L’ajuntament de Corbera de Llobregat, va portar a terme a l’any 2009 una remodelació 
general del camp de futbol municipal i, entre altres actuacions, es va fer una 
regularització del terreny de joc i s’hi va instal·lar gespa artificial. En els darrers anys 
en el camp de futbol s’han observat assentaments en diferents punts de la zona del 
terreny de joc que provoquen que s’acumuli gran quantitat d’aigua en dies de pluja i 
no es pugui jugar a futbol en bones condicions per les irregularitats existents.

A tal efecte, els serveis tècnics municipals emeten el 3 de setembre de 2021, informe 
favorable del “Projecte constructiu consolidació del terreny de joc del camp de futbol 
municipal a Corbera de Llobregat” redactat per l’empresa Tècnica y Proyectos, SA, 
(TYPSA) amb CIF A28171288, presentat amb registre d’entrada número 9471/2021 
de 2 de setembre, amb un termini d’execució previst per l’execució de totes les 
actuacions definides en el projecte, d’aproximadament 6 mesos, i amb un pressupost 
d’execució per contracte de 573.963,78€ (21% d’IVA exclòs), 694.496,17€ (IVA 
inclòs).

La definició i instal·lació de la nova gespa artificial del camp de futbol que caldrà situar 
sobre la capa d’aglomerat no forma part de l’objecte d’aquest projecte i formarà part 
de la fase 2 d’actuacions que serà recollit en un altre projecte constructiu pendent de 
redactar.

Els serveis jurídics municipals han emès informe, que resta incorporat a l’expedient.

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 Règim interior i equipaments municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar inicialment el document tècnic “Projecte constructiu consolidació 
del terreny de joc del camp de futbol municipal a Corbera de Llobregat”, amb un 
pressupost d’execució total de 694.496,17€ (21% d’IVA inclòs), i un termini d’execució 
d’aproximadament 6 mesos.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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SEGON. Sotmetre el projecte a informació pública per un període de trenta dies hàbils 
mitjançant publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la província i en 
el tauler d’edictes electrònic, als efectes d’al·legacions i reclamacions.

PROPOSTA D’URGÈNCIA

Fora de l’ordre del dia, la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre 
del dia, per raó d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat 
dels presents.

CONTRACTACIÓ  

Urgència. Adjudicació Lot 1 del contracte de manteniment, inspecció i neteja 
de la xarxa pública de sanejament en baixa.  

En data 26 de juliol de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació mixta per a la neteja, inspecció i 
manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa 
pública de sanejament en baixa, que seguirà les especificacions quant a contractes de 
serveis per tractar-se de la prestació principal, i es va convocar la licitació pel 
procediment obert simplificat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació 
harmonitzada, amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import 
màxim de 117.536,26€, 10% d’IVA exclòs, per a la durada del contracte d’un any 
sense possibilitat de pròrroga, amb data d’inici prevista el 15 de setembre de 2021, i 
amb divisió per lots, poden optar els licitadors a un lot o a tots ells:

a) Lot núm. 1: Servei de neteja i manteniment de les infraestructures d’aigües 
residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic del municipi de 
Corbera de Llobregat.

Pressupost de licitació: 94.808,99€, 10% IVA exclòs.
Format per les prestacions S1, S2 i S3:

S1: Manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que 
integren la xarxa de sanejament públic del municipi de Corbera de Llobregat.
S2: Serveis de suport a l’àrea de serveis públics i emergències (hores extres).
S3: Obres derivades del servei.

b) Lot núm. 2: Prestació del servei de cubes i inspecció de les infraestructures 
d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic 
municipal de Corbera de Llobregat. Aquestes actuacions es realitzaran amb 
camió mixt d'aspiració-impulsió i equips de càmera de CCTV.

Pressupost de licitació: 22.727,27€, 10% IVA exclòs.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant el 28 de juliol 
de 2021, amb un període de quinze (15) dies naturals per a presentar ofertes a 
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comptar de l’endemà de la publicació en el perfil del contractant, essent l’últim dia el 
12 d’agost de 2021 a les 23.59 hores.

Dins el període de presentació quatre (4) empreses han presentat proposicions, 
Elecnor Servicios y Proyectos SAU amb CIF A79486833, pel LOT 1, amb registre 
d’entrada 2021/8727, de 4 d’agost a les 14.07 hores; Corporación CLD amb CIF 
B08173411, pel LOT 2, amb registre d’entrada 2021/8806, de 6 d’agost a les 11.16 
hores; Obres i construccions Corbera SL amb CIF B65560302, pel LOT 1, amb registre 
d’entrada 2021/8867, de 10 d’agost a les 16.21 hores; i Sociedad General de Aguas 
de Barcelona SAU amb CIF A08000234, pels LOTS 1 i 2, amb registre d’entrada 
E/000361-2021, de 12 d’agost a les 10.30 hores.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que forma part de l’expedient i es publica en el perfil del contractant, 
se’n desprèn, quant al Lot 1, que de les tres empreses presentades, només són 
acceptades les de Obres i construccions Corbera SL amb CIF B65560302, i Sociedad 
General de Aguas de Barcelona SAU amb CIF A08000234, essent exclosa la de Elecnor 
Servicios y Proyectos SAU amb CIF A79486833, per no trobar-se inscrita en un registre 
oficial de licitadors i no complir amb solvència requerida. Així mateix, de l’acta es 
conclou que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu és la presentada per l’empresa 
licitadora Obres i construccions Corbera SL amb CIF B65560302, havent ofert un 
percentatge de descompte sobre totes les prestacions que conformen el Lot 1 de 
16,50%, per a la durada total del contracte, que no incorre en baixa anormal, i tenir 
acreditada la capacitat d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides.

El preu del contracte és de 86.858,99€, 10% d’IVA exclòs, resultant de l’aplicació de 
la baixa oferta per l’empresa adjudicatària a l’import total de la prestació S1 i al conjunt 
de tots els preus unitaris a aplicar en les prestacions S2 i S3. Les prestacions S2 i S3 
no suposen un compromís de despesa per l’Ajuntament, i de conformitat amb la 
disposició addicional 33a de la LCSP, l’Ajuntament podrà assolir o no la consignació 
pressupostària màxima prevista, tot respectant els preus unitaris que resultin un cop 
aplicada la baixa oferta per l’adjudicatari del 16,50%. En conseqüència, es proposa 
per a la seva adjudicació.

Per Decret d’Alcaldia 2021/1573, de 20 d’agost, es va requerir l’empresa Obres i 
construccions Corbera SL amb CIF B65560302, per a què en el termini màxim de 7 
dies hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la 
fiança definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, essent l’import requerit de 
4.342,95€, com a requisit previ per a l’adjudicació del contracte. La notificació del 
Decret es va efectuar en data 23 d’agost, finalitzant el termini concedit l’1 de setembre 
de 2021. Els condicionants requerits en el Decret d’Alcaldia núm. 2021/1573, de 20 
d’agost, han estat complerts correctament en haver estat dipositat aval bancari davant 
la Tresoreria, i que forma part de l’expedient.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia per avocació puntual de la delegació realitzada a la 
regidoria de l’Àrea de Serveis públics, proposa a la Junta de Govern local, l’adopció 
dels acords següents:
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PRIMER. Adjudicar el Lot 1 del contracte mixt per a la neteja, inspecció i manteniment 
de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa pública de 
sanejament en baixa, a l’empresa Obres i construccions Corbera SL amb CIF 
B65560302, per import màxim de de 86.858,99€, 10% d’IVA exclòs, per a la durada 
d’un any sense possibilitat de pròrroga, resultant de l’aplicació de la baixa oferta per 
l’empresa adjudicatària a l’import total de la prestació S1 i al conjunt de tots els preus 
unitaris a aplicar en les prestacions S2 i S3. Les prestacions S2 i S3 no suposen un 
compromís de despesa per l’Ajuntament, i de conformitat amb la disposició addicional 
33a de la LCSP, l’Ajuntament podrà assolir o no la consignació pressupostària màxima 
prevista, tot respectant els preus unitaris que resultin un cop aplicada la baixa oferta 
per l’adjudicatari del 16,50%.

L’adjudicació s’efectua amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les 
propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició. El desglossament per 
prestacions és el següent:

 Prestació S1 Manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials 
que integren la xarxa de sanejament públic del municipi .............. 40.231,82€ 
(10% d’IVA exclòs)

 Prestació S2 Serveis d’emergència i de suport a l’Àrea de Serveis 
Públics.............. màxim de 1.172,73 € (10% d’IVA exclòs), en funció dels 
serveis que s’hagin hagut de realitzar i amb aplicació dels imports unitaris 
establerts a tal efecte en el Plec de condicions tècniques als quals se’ls hagi 
aplicat la baixa de 16,50% oferta per l’empresa adjudicatària.

 Prestació S3 Obres derivades del servei .......... màxim de 45.454,44€ (10% 
d’IVA exclòs), en funció de les obres que s’hagin d’executar i amb aplicació dels 
preus unitaris establerts en el Plec de condicions tècniques als quals se’ls hagi 
aplicat la baixa de 16,50% oferta per l’empresa adjudicatària.

SEGON. La durada del contracte s’estableix en un any a comptar de la data que 
s’estableixi en la present resolució, sense possibilitat de ser prorrogat. La data d’inici 
del contracte és el 15 de setembre de 2021.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa del Lot núm. 1 del contracte, de caràcter 
plurianual, aprovada en el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient, per 
import total de 8.745,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 13.160.22799 
de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, subordinat al crèdit que es 
consigni en el pressupost de l’any 2022 atenent el següent desglossament que inclou 
el 10% d’IVA:

 Exercici 2021: 2.550,69€
 Exercici 2022: 6.194,41€

QUART. Disposar la despesa del Lot núm. 1 del contracte, de caràcter plurianual que 
inclou l’IVA, per import total màxim de 95.544,90 euros, que es finançarà amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries núm. 13.160.22799 i 13.160.61901 (Projecte 
econòmic 2021/2/AJUNT/16/1) de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, 
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subordinat al crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2022 atenent el següent 
desglossament que inclou el 10% d’IVA:

Lot 1 ................................... 95.544,90€

 Exercici 2021: 27.867,23€
13.160.22799 ..........13.283,90€
13.160.61901 ..........14.583,33€

 Exercici 2022: 67.677,67€
13.160.22799 ..........32.261,00€
13.160.61901 ..........35.416,67€

CINQUÈ. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta, 
una vegada presentades les corresponents factures, que tindran periodicitat mensual, 
i siguin degudament conformades pels departaments corresponents. El pagament del 
preu del contracte quant a la prestació S1 del Lot 1 es realitzarà de forma mensual, 
prèvia presentació de la factura.

Per a les prestacions S2 i S3 del Lot 1, i per a la prestació del Lot 2 es presentarà 
factura individual per a cada servei o obra efectivament executats o realitzats, amb 
indicació del servei o obra realitzat i amb desglossament de preus unitaris.

Així mateix, les factures hauran de seguir les indicacions establertes a la clàusula II.6. 
Forma de pagament del PCAP.

SISÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir de 
l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de 
clàusules i el plec de condicions com a part integrant, i es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

SETÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les empreses 
licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
   

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 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
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