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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 26 d’abril 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 19 d'abril de 2021.

Al despatx de l’Alcaldia, 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.

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

Absents i/o excusats/des: Meritxell García de Llanza.

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.

EDUCACIÓ

2. Aprovació de les Bases per a les convocatòries de subvencions adreçades 
a les AMPA/AFA, per organitzar activitats d'Educació emocional.

El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament (RLGS), així com els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). A més a més de l’Ordenança 
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general de subvencions de l’Ajuntament aprovada pel Ple en data 10 de maig de 2005 
i publicada al BOP núm. 197, de 18 d’agost de 2005.

La disposició 9a d’aquesta Ordenança estableix que la concurrència competitiva és la 
forma ordinària de concessió de les subvencions. I la disposició 26a determina que per 
a totes les subvencions que s'hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva 
s'hauran d'aprovar les corresponents Bases específiques, que s'aprovaran 
conjuntament o prèviament a la convocatòria.

Queden incorporades a l’expedient les Bases reguladores per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a aquelles entitats que 
duguin a terme actuacions formatives en l’àmbit de l’educació emocional, adreçades a 
l’alumnat dels centres públics de Corbera de Llobregat, a les seves famílies o als equips 
docents dels centres, així com la Convocatòria per les accions formatives realitzades 
al llarg del curs 2019-20.

Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 
de conformitat amb allò previst a l’article 124.2 del ROAS, procedeix publicar el 
corresponent anunci al Butlletí oficial de la província del contingut de les bases.

La disposició 26a 3 de l’ordenança estableix que es publicarà en el Butlletí oficial de la 
província un anunci del contingut de les Bases i de les convocatòries en el que es 
determinarà el termini de presentació de sol·licituds. 

La disposició 26a. 2 de l’Ordenança general estableix que la competència per a 
l'aprovació de les Bases específiques correspon a Junta de Govern Local en llur àmbit 
competencial.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’ Educació proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar les Bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, destinades a finançar les accions formatives en matèria 
d’educació emocional als centres educatius del municipi, el text íntegre de les quals 
està incorporat a l’expedient.

SEGON. Publicar en el Butlletí oficial de la província i en el tauler electrònic de 
l’Ajuntament l’anunci de les Bases reguladores, i sotmetre-les a informació pública per 
un termini de vint dies, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del ROAS.
En el cas que no es presentin al·legacions, les Bases s’entendran aprovades 
definitivament.

TERCER. Aprovar la Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, per part de l’Àrea d’Educació per a les activitats realitzades 
durant el curs 2019-20 per part de les AMPA i AFA vinculades als centres educatius 
públics, que està incorporada a l’expedient, condicionant la seva eficàcia a l’aprovació 
definitiva de les Bases reguladores.
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QUART. Publicar, una vegada aprovades definitivament les Bases reguladores, un 
extracte de la Convocatòria al BOPB i al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament, a 
l’objecte que en el termini de quinze dies a comptar des del següent al de la publicació 
de la convocatòria en el Butlletí oficial de la província els interessats puguin presentar 
les sol·licituds de participació.

CINQUÈ. Autoritzar la despesa per l’import de 4.000 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 31.326.48906 del pressupost municipal vigent. 

MEDI AMBIENT
   
3. Acceptació de la concessió del fons de prestació del Pla de prevenció 
d’incendis forestals (PPI) de la Diputació de Barcelona.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 2021, 
va aprovar l’acord núm. 12/21 del nou Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona 
dels anys 2021-2023 i el seu règim regulador (exp. núm. 2020/0015087).

D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos de la Diputació poden ser 
de diferent tipologia, entre ells els econòmics, que poden ser: ajuts econòmics i fons 
de prestació, sent aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament 
de serveis i estructures de gestió local.

Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència; no requereixen de sol·licitud i l’acta de concessió és promogut pels 
centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta de Govern.

En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021-2023 s’inclou el fons de 
prestació “Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis 
forestals” per a l’any 2021 i el fons de prestació  “Prevenció d’incendis forestals: 
Conservació de la infraestructura estratègica” per a l’any 2022. 

Aquests fons de prestació consisteixen en un suport econòmic als municipis per a 
l’execució d’actuacions de manteniment, consolidació i millora sobre elements d’accés 
viari, de subministrament d’aigua, o de risc i vulnerabilitat, que formen part de la 
infraestructura estratègica establerta en el Pla municipal de prevenció d’incendis 
forestals (PPI).

El 25 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va aprovar, 
per acord núm. 112, les concessions, en el marc del fons de prestació “Conservació de 
la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, concedint un ajut econòmic, per part de la Diputació de Barcelona, a 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat (codi XGL 21/Y/300032), de 6.995,07€.

El 25 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va aprovar, 
per acord núm. 113, les concessions, en el marc del fons de prestació “Prevenció 
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d’incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica” en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, concedint un ajut econòmic, per part de la Diputació de Barcelona, a 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat (codi XGL 21/Y/300304), de 6.704,38€.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següents acords:

PRIMER. Acceptar la totalitat de l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona 
i les condicions per a la seva concessió i execució, en el marc del fons de prestació 
“Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals”  del 
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021 (exp. núm. 2020/0015087), codi 
XGL 21/Y/300032, per un import de 6.995,07€.

SEGON. Acceptar la totalitat de l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona 
i les condicions per a la seva concessió i execució, en el marc del fons de prestació 
“Prevenció d’incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica” del 
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021 (exp. núm. 2020/0015087), codi 
XGL 21/Y/300304, per un import de 6.704,38€.

TERCER. Notificar-ho a la Diputació de Barcelona.
   

CONTRACTACIÓ 

4. Adjudicació contracte mixt de serveis i subministrament pel manteniment 
integral de les instal·lacions de seguretat i les alarmes d’intrusió dels edificis 
i equipaments municipals.

En data 23 de novembre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del manteniment integral de les 
instal·lacions de seguretat i les alarmes d’intrusió dels edificis i equipaments 
municipals, incloent manteniment preventiu, correctiu i modificatiu, i es va convocar 
la licitació pel procediment obert amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, 
amb un import màxim de contracte de 73.321,71€, 21% d’IVA exclòs, per a la durada 
inicial de dos anys, amb possibilitat de ser prorrogat per dos anys més, amb aplicació 
dels preus unitaris que resultin de l’oferta presentada per l’adjudicatari, quant a les 
prestacions de manteniment correctiu i manteniment modificatiu.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 25 de novembre de 2020, amb un període de quinze (15) dies naturals per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 10 de desembre de 2020 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació quatre (4) empreses van presentar proposicions, Chubb 
Iberia, SL amb CIF B82844358 i registre d’entrada 2020/12500, de 10 de desembre a 
les 12.21 hores; Barna Porters Seguretat, SL amb CIF B62735089 i registre d’entrada 
2020/12515, de 10 de desembre a les 17.37 hores; Plana Fabrega Seguretat SL amb 
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CIF B60989233 i registre d’entrada 2020/12518, de 10 de desembre a les 19.55 hores; 
i INV Protección SL amb CIF B85582013 i registre d’entrada 2020/12519, de 10 de 
desembre a les 20.26 hores.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
les actes d’obertura dels sobres emeses, que s’incorporen a l’expedient i es publiquen 
en el perfil del contractant, se’n desprèn que totes les empreses licitadores 
presentades van ser admeses al procediment, una vegada esmenada documentació 
quant a solvència tècnica, i que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu és la 
presentada per l’empresa licitadora Plana Fabrega Seguretat SL amb CIF 
B60989233, en haver obtingut una puntuació total de 92,08 punts, tenint acreditada 
la capacitat d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides, i trobar-se al corrent 
de totes les obligacions tributàries i de seguretat social, i haver ofert un import total 
màxim per a l’adjudicació de la durada inicial del contracte de 70.195,17€, 21% d’IVA 
exclòs, desglossat en un import màxim de 16.981,46€, IVA exclòs, per a l’execució 
de la prestació P1, i un percentatge de descompte sobre els preus unitaris establerts 
al Plec de 28,67%, per a l’execució de les prestacions P2 i P3.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/304, de 24 de febrer, es va requerir l’empresa Plana 
Fabrega Seguretat SL amb CIF B60989233, per a què en el termini màxim de 10 dies 
hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança 
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, tot i que la fiança requerida en el Decret 
va ser dipositada abans que es pogués realitzar la notificació del Decret, en efectuar 
l’empresa Plana Fabrega Seguretat SL amb CIF B60989233, ingrés per l’import 
consignat al compte bancari de la Corporació, en data 24 de febrer de 2021, tal i com 
consta en l’expedient de contractació.

Tot i que en l’aprovació de l’expedient de contractació es preveia que estigués 
adjudicat abans del 2021, atès que l’acord d’adjudicació s’adoptarà dins l’anualitat 
2021, procedeix modificar la data d’inici d’efectes del contracte, fixant-la per a l’1 de 
maig de 2021, i reajustar l’import de les anualitats autoritzades en el resolent tercer 
de l’acord d’incoació aprovat en data 23 de novembre de 2020. En aquest sentit, per 
a reajustar les prestacions P1 i P2 es prorratejarà l’import d’adjudicació de cada 
prestació pels mesos d’execució del contracte dins l’exercici 2021, i s’ampliarà a 
l’exercici 2023 coincidint amb la durada inicial de dos anys del contracte. Per a la 
prestació P3, el reajustament es farà per exercicis pressupostaris, repartint la despesa 
entre els anys 2021 i 2022.

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. Adjudicar el contracte mixt de serveis i subministrament de manteniment 
integral de les instal·lacions de seguretat i les alarmes d’intrusió dels edificis i 
equipaments municipals, incloent manteniment preventiu, correctiu i modificatiu, a 
l’empresa Plana Fabrega Seguretat SL amb CIF B60989233, per import total màxim 
per a l’adjudicació de la durada inicial del contracte de 70.195,17€, 21% d’IVA exclòs, 
desglossat en un import màxim de 16.981,46€, IVA exclòs, per a l’execució de la 
prestació P1, i un percentatge de descompte sobre els preus unitaris establerts al Plec 
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de 28,67%, per a l’execució de les prestacions P2 i P3. L’adjudicació es realitzarà amb 
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions 
Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i 
econòmiques incloses a la seva proposició. 

SEGON. Establir la durada inicial del contracte de dos anys, des de l’1 de maig de 
2021 a 30 d’abril de 2023, amb possibilitat de ser prorrogat per dos anys més.

TERCER. Anul·lar la despesa corresponent a la prestació P1, de caràcter plurianual, 
per import màxim de 6.406,55€, 21% d’IVA inclòs, aprovada en el resolent tercer de 
l’acord d’incoació, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries i 
desglossament:

Prestació P1 Manteniment preventiu:

Exercici 2021 .................... 4.072,51€ (IVA inclòs)

 02.323.21300 ..... 1.453,03€
 02.933.21300 ..... 1.408,62€
 02.3321.21300 ...    271,78€
 02.342.21300 .....   496,54€
 02.333.21300 .....   234,77€
 02.323.21300 .....   234,77€

Exercici 2022 .................... 2.334,06€ (IVA inclòs)

 02.323.21300 ..... 517,02€
 02.933.21300 ..... 943,72€
 02.3321.21300 ... 205,07€
 02.342.21300 ..... 167,07€
 02.333.21300 .....   83,53€
 02.323.21300 .....   83,53€
 02.136.21300 .....   83,53€
 02.132.21300 .....   83,53€
 02.337.21300 .....   83,53€
 02.134.21300 .....   83,53€

QUART. La despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 84.936,16€, 21% 
d’IVA inclòs, es finançarà amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del 
pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni als pressupostos 
dels exercicis 2022 i 2023, atenent el següent desglossament:

Prestació P1 Manteniment preventiu: import màxim de 20.547,57€, desglossat en:

Exercici 2021 (01/05/2021 a 31/12/2021): Disposar la despesa per import màxim de 
5.246,91€

 02.323.21300 ..... 1.872,05€
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 02.933.21300 ..... 1.814,82€
 02.3321.21300 ...    350,16€
 02.342.21300 .....    604,94€
 02.333.21300 .....    302,47€
 02.323.21300 .....    302,47€

Exercici 2022: Disposar la despesa per import màxim de 12.677,20€ 

 02.323.21300 ..... 2.808,06€
 02.933.21300 ..... 5.125,64€
 02.3321.21300 ... 1.113,83€
 02.342.21300 .....    907,41€
 02.333.21300 .....   453,71€
 02.323.21300 .....   453,71€
 02.136.21300 .....   453,71€
 02.132.21300 .....   453,71€
 02.337.21300 .....   453,71€
 02.134.21300 .....   453,71€

Exercici 2023 (01/01/2023 a 30/04/2023): Autoritzar i disposar la despesa per import 
màxim de 2.623,46€ 

 02.323.21300 ..... 936,02€
 02.933.21300 ..... 907,41€
 02.3321.21300 ... 175,08€
 02.342.21300 ..... 302,47€
 02.333.21300 ..... 151,24€
 02.323.21300 ..... 151,24€

Prestació P2 Manteniment correctiu: import màxim de 3.630€ amb càrrec a l’aplicació 
02.130.212000, i el següent desglossament:

Exercici 2021: Disposar la despesa per import màxim de 806,67€
Exercici 2022: Disposar la despesa per import màxim de 2.420,00€
Exercici 2023: Autoritza i disposar la despesa per import màxim de 403,33€ 

Prestació P3 Manteniment modificatiu: import màxim de 60.758,59, amb càrrec a 
aplicació 02.132.62300 (PROJECTE 2020/2/AJUNT/24), i el següent desglossament:

Exercici 2021: Disposar la despesa per import màxim de 24.000€, i autoritzar i 
disposar la despesa per import màxim de 12.758,59€.
Exercici 2022: Autoritzar i disposar la despesa per import màxim de 24.000,00€.

CINQUÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, per mitjà de 
signatura electrònica amb certificació digital, en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar des que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació 
d'adjudicació a totes les empreses licitadores, al qual s’annexarà el plec de clàusules i 
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el plec de condicions com a part integrant, i es publicarà en un termini no superior a 
quinze dies després de la seva signatura en el perfil de contractant.

SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses 
licitadores, així com els informes de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

5. Aprovació certificació liquidació del contracte d’obres de reforma i 
ampliació del Casal de les Magnòlies

En data 21 de maig de 2019 es va formalitzar el contracte de les obres de reforma i 
ampliació del Casal de la Gent gran Les Magnòlies, a l’empresa Iarsa obres i 
promocions SL amb CIF B63591077, per import total de 328.263,36€, 21% d’IVA 
exclòs, 397.198,67€ IVA inclòs, essent modificat en dues ocasions, abans de la 
finalització de les obres, resultant un total de l’import adjudicat de 332.849,73€, 21% 
d’IVA exclòs, 402.748,17€ IVA inclòs.

En data 15 de gener de 2020 es va signar l’acta de recepció de les obres, tot i que 
contenia deficiències a esmenar i obra pendent d’executar per causes alienes a 
l’empresa adjudicatària, i en data 14 d’abril de 2020, la Junta de Govern Local, òrgan 
de contractació competent, va aprovar la certificació final de les obres recepcionades, 
que incloïa modificació de contracte per incorporació de nous preus, incrementant 
l’import d’adjudicació en 6.847,68€, fixant-lo en 409.595,85€, IVA inclòs. 

En data 26 d’octubre de 2020 es va aprovar el preu contradictori sorgit com a 
conseqüència de l’execució d’una de les obres pendents en l’acta de recepció, 
comportant un increment en l’import total adjudicat de 1.278,30€, IVA inclòs.

En data 22 de febrer de 2021, la tècnica responsable del contracte i directora de les 
obres, emet informe favorable quant a la correcta execució de tots els treballs i 
repassos pendents a l’acta de recepció, així com de la devolució de les fiances 
dipositades per a l’execució del contracte, i en data 8 de març de 2021, amb registre 
d’entrada 2021/2528, l’empresa adjudicatària presenta la certificació de liquidació, 
signada conjuntament amb la directora facultativa de les obres, per import de 
1.278,30€, IVA inclòs, que inclou tots els treballs executats des de la signatura de 
l’acta de recepció, no restant cap altre concepte per certificar en relació amb l’objecte 
del contracte, tot de conformitat amb l’establert a l’article 243 LCSP, relatiu a la 
recepció, termini de garantia i liquidació del contracte.

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

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Benestar social i gent gran, proposa a la 
Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la certificació de liquidació del contracte per a l’execució de les obres 
de reforma i ampliació del Casal de la Gent gran Les Magnòlies, adjudicat a l’empresa 
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Iarsa obres i promocions SL amb CIF B63591077, essent l’import total de les mateixes 
de 410.874,15€ (IVA inclòs), i restant pendent d’abonar al contractista l’import de 
1.278,30€ (IVA inclòs).

SEGON. Reconèixer l’obligació per import de 1.278,30€, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària núm. 30.337.63201 (2018/2/AJUNT/30) 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.

6. Aprovació certificació del final del contracte d’obres de renovació del 
clavegueram del carrer Josep Tarradellas.

En data 26 d’octubre de 2020 es va formalitzar el contracte per a l’execució de les 
obres i actuacions necessàries per a la renovació integral del clavegueram del carrer 
de Josep Tarradellas, del municipi de Corbera de Llobregat, per import màxim total de 
72.229,93€, 21% d’IVA exclòs, 87.398,22€, IVA inclòs, amb l’empresa Catalana 
d’Infraestructures i Serveis Associats, SL amb CIF B66709601. 

En data 29 de gener de 2021 es va signar l’acta de recepció de les obres, i en el mes 
de febrer de 2021 l’empresa adjudicatària va presentar certificació final, i factura, que 
contempla l’obra executada pendent de certificar per import de 36.706,49€ (IVA 
inclòs) que, juntament amb els imports certificats a compte en les certificacions 
anteriors per un total de 59.364,66€ (IVA inclòs), conformen l’import total 
d’adjudicació de 96.071,15€ (IVA inclòs). La diferència entre l’import adjudicat 
inicialment, i el realment executat es justifica en l’informe emès per la direcció 
facultativa, de 16 de febrer, i que s’incorpora a l’expedient, del que se’n desprèn que 
s’han produït variacions d’amidaments en diferents unitats respecte de les aprovades 
en el projecte executiu, amb un increment total del 9,92% i un import de 8.672,93€ 
(IVA inclòs), sense incorporació de nous preus.

L’article 242.4.i. i ii. de la LCSP estableix que l’excés d’amidaments que no superi el 
10% del preu del contracte inicial, i la inclusió de preus nous que en el seu conjunt no 
superin el 3% del pressupost inicial del mateix, respectivament, no tindran la 
consideració de modificacions del contracte. En conseqüència i en el cas que ens ocupa, 
la variació d’amidaments no té la consideració de modificació de contracte, i serà 
suficient la seva aprovació com a requisit per aprovar la certificació final.

Cal indicar que l’acta de recepció determina l’inici del termini de garantia, fixat en un 
(1) any a 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 
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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 al respecte informe que forma part de 
l’expedient.

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

PRIMER. Aprovar les variacions en els amidaments recollits en la certificació final del 
contracte d’obres i actuacions necessàries per a la renovació integral del clavegueram 
del carrer de Josep Tarradellas, per import de 8.672,93€, IVA inclòs, que suposa un 
increment del 9,92% sobre l’import adjudicat.

SEGON. Aprovar la certificació final del contracte per a l’execució de les obres i 
actuacions necessàries per a la renovació integral del clavegueram del carrer de Josep 
Tarradellas, adjudicat a l’empresa Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats, SL 
amb CIF B66709601, essent l’import total de les mateixes de 96.071,15€ (IVA inclòs), 
i restant pendent d’abonar al contractista l’import de 36.706,49€ (IVA inclòs).

TERCER. Disposar i reconèixer l’obligació per import de 28.033,56€, IVA inclòs, 
corresponents a import adjudicat pendent de certificar, i autoritzar, disposar i 
reconèixer l’obligació de l’import de 8.672,93€, corresponents als increments per 
variacions d’amidaments, ambdós amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
13.160.61901 del pressupost municipal vigent, projecte 2020/2/AJUNT/19.

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

7. 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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