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Roser Bosch i Aregall, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol 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 de juliol 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

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

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents :

1. Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

RECURSOS HUMANS

2. Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució 
d'una borsa de treball de peons de la brigada municipal.
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ASSUMPTE: APROVACIÓ BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA 
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE LA BRIGADA 
MUNICIPAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ E, EN RÈGIM LABORAL. 

Vist que el lloc de peó de la brigada municipal es tracta d'un lloc de treball bàsic a 
l'Ajuntament, necessari per al funcionament de serveis municipals, la manca del qual 
podria suposar un perjudici per a l'Ajuntament i per a la ciutadania.

Vista la necessitat de constitució d'una borsa de peó de la brigada municipal que 
permeti cobrir vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com 
cobrir de forma àgil els períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres 
necessitats circumstancials del servei, es fa del tot imprescindible l’elaboració d’unes 
bases i l’inici del procés selectiu corresponent.

L’EBEPB dóna la possibilitat de realitzar processos de selecció àgils, sempre que es 
compleixin els requisits constitucionals de mèrit i capacitat.

Tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis 
constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el que es preveu en el text 
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i en la resta de l'ordenament 
jurídic.

La regidora de recursos humans ha emès provisió en la que s’estableix la necessitat 
de que es redactin les bases per urgència per a convocar una borsa de treball de 
peons de la brigada municipal per tal de cobrir, mitjançant contracte laboral, possibles 
necessitats i/o suplències del personal de la plantilla inclosos en aquesta categoria.

La Cap del Servei de recursos humans ha emès informe al respecte.

Per tot això, a proposta de la regidora de l’Àrea de Recursos humans i en virtut de les 
competències delegades per l’Alcaldia en el decret 1250/2019 de 18 de juny, la Junta 
de Govern local ha adoptat els següents:

ACORDS

PRIMER. APROVAR les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a 
la constitució d’una borsa de treball de peó de la brigada municipal, grup de 
classificació E.

SEGON. OBRIR la convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini 
de 10 dies hàbils 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 
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Local de l’Ajuntament o directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu.

3. Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució 
d’una borsa de treball d'assessor/a jurídic/a.

Vist que el lloc de treball de Tècnic/a d’Administració General (Assessor/a Jurídic/a) es 
tracta d'un lloc de treball bàsic a l'Ajuntament les funcions del qual i comeses són 
necessaris i imprescindibles per al funcionament de serveis mínims, de manera que si 
no quedessin ateses podria suposar un perjudici per a l'Ajuntament i per a la 
ciutadania.

En aquests moments l’Ajuntament no disposa de borsa d’aquest lloc de treball i es 
posa de manifest la necessitat de constitució d'una borsa d'ocupació per a aquesta 
categoria professional per a la cobertura de vacants amb caràcter temporal quan no 
sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma àgil necessitats 
circumstancials del servei,  períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres. 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 291 del Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 
l'article 94 i 95 del Reglament del Personal al Servei de les entitats locals, aprovat per 
Decret 214/199, de 30 de juliol, el sistema de selecció serà el concurs oposició i a les 
bases que regiran el procés de selecció, hauran de redactar-se de conformitat amb 
l’establert als articles 94 i 95 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual 
s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el 
procediment de selecció, als articles 55 a 62 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, d'acord 
amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, tot això en concordança amb els articles 
94 a 97 del Reglament del Personal al Servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
214/199, de 30 de juliol.

La regidora de Recursos Humans ha emès provisió en la que s’estableix la necessitat 
urgent i inajornable de que es redactin les bases per a convocar una borsa de treball 
per cobrir, mitjançant contracte laboral interí, possibles necessitats i/o suplències del 
personal de la plantilla inclosos en aquesta categoria.

L’article 19.quatre de la llei de pressupostos pel 2021 diu el següent: “No es podrà 
procedir a la contractació de personal temporal, així com nomenament de personal 
estatuari temporal i de funcionaris interins excepte en els casos excepcionals i per a 
cobrir necessitats urgents i inajornables”.

L’EBEPB  dóna la possibilitat de realitzar processos de selecció àgils, sempre que es 
compleixin els requisits constitucionals de mèrits i capacitat. 

El servei de recursos humans ha emès informe número 162/2021. 
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Examinades les bases de la convocatòria, a proposta de la regidoria de l’Àrea de 
Recursos humans la Junta de Govern Local ha adoptat els acords següents: 

PRIMER. APROVAR les bases que hauran de regir la convocatòria del procés selectiu 
per cobrir, possibles necessitats i/o suplències de personal de plantilla i per a llocs de 
treball inclosos en la categoria de Tècnic/a d’Administració General (Assessor/a 
Jurídic/a) i ordenar la seva publicació íntegra al BOPB, al tauler d’edictes de la 
corporació i al web municipal.

SEGON.  OBRIR 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 de l’anunci de la convocatòria al BOPB. 

Les presents bases constitueixen un acte de tràmit qualificat i, en conseqüència, són 
impugnables, en els termes dels articles 107.1 i 116.1 LRJPAC 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 Local acordarà en definitiva.

VIA PÚBLICA

4. Adjudicació del contracte de les obres d’ampliació del correcan existent 
entre els carrers Pere Calders i Josep Vallverdú.

En data 14 de juny de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient i la incoació 
de l’expedient de licitació per a la contractació de les obres necessàries per a 
l'ampliació del correcan existent entre els carrers Pere Calders i Josep Vallverdú, 
segons document tècnic aprovat, i iniciar els tràmits per a la seva licitació i adjudicació, 
i es va convocar el procediment obert simplificat abreujat amb presentació d’ofertes 
mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de 8.931,29€, 21% d’IVA exclòs, amb 
un termini d’execució màxim d’un (1) mes, des de la signatura de l’acta d’inici de les 
obres.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 22 de juny de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 7 de juliol de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, essent 
per ordre de presentació Crous Expert SL amb CIF B67152173, i registre d’entrada 
2021/7654, de 7 de juliol a les 11.25 hores; i Covan Obres Públiques SL amb CIF 
B43133750 i registre d’entrada 2021/7682, de 7 de juliol a les 18.57. 

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, incorporada a l’expedient i publicada en el perfil del contractant, se’n 
desprèn que totes les ofertes presentades van ser acceptades, i proposa l’adjudicació 
del contracte en favor de l’empresa licitadora Covan Obres Públiques SL amb CIF 
B43133750, en haver obtingut una puntuació total de 100,00 punts, tenint acreditada 
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la capacitat d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides, i haver ofert import 
màxim de 7.251,29€, 21% d’IVA exclòs, per a la l’execució del contracte, que no ha 
incorregut en baixa anormal, advertint a l’empresa que l’inici de les obres tindrà lloc 
una vegada aprovat el pla de seguretat i salut que haurà de presentar en el termini 
inajornable de cinc (5) dies naturals des de la notificació de l’adjudicació del contracte, 
i sigui signada l’acta d’inici de les obres que, es realitzarà amb un termini màxim d’una 
setmana comptat a partir de la notificació de l’aprovació del pla de seguretat i salut. 

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria l’Àrea de Via Pública la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, ha adoptat els acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de les d'obres d'ampliació del correcan existent entre 
els carrers Pere Calders i Josep Vallverdú, segons document tècnic aprovat, a 
l’empresa Covan Obres Públiques SL amb CIF B43133750, per import màxim de 
7.251,29€, 21% d’IVA exclòs, per a la l’execució del contracte, amb subjecció al Plec 
de Clàusules Administratives Particulars, el document tècnic, el Plec de Clàusules 
Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva 
proposició.

SEGON. El termini d’execució de màxim 1 mes s’iniciarà immediatament a comptar 
de la signatura de l’acta d’inici de les obres, una vegada aprovat per l’Ajuntament el 
Pla de seguretat i salut que haurà de ser presentat per l’empresa adjudicatària en el 
termini màxim de cinc dies naturals a comptar de l’enviament de la notificació 
d’adjudicació.

TERCER. L’empresa adjudicatària ha declarat que no realitzarà subcontractació i, en 
aquest sentit, no procedeix requerir-la perquè presenti les dades del coordinador en 
matèria de seguretat i salut en fase d’execució. En cas que posteriorment, manifesti 
realitzar subcontractació, haurà d’aportar, a més de les dades de les empreses que 
hauran de comptar amb la mateixa solvència que la requerida a l’adjudicatària, les 
dades i titulació de la persona que contractaran al seu càrrec com a coordinador, per 
tal que l’Ajuntament en faci la designació preceptiva.

QUART. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 8.774,06 euros 
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a de les aplicacions pressupostàries del 
pressupost municipal vigent amb el següent desglossament:

 11.1532.61918 (PROJECTE 2019/2/AJUNT/36/1) ............ 5.199,97€
 11.1532.61915 (PROJECTE 2021/2/AJUNT/12/1) ............ 1.759,09€
 11.1532.62501 (PROJECTE 2019/2/AJUNT/15/1) ............ 1.815,00€

CINQUÈ. Requerir l’empresa adjudicatària Covan Obres Públiques SL amb CIF 
B43133750 per a què presenti mitjançant registre electrònic de l’Ajuntament, en el 
termini inajornable de cinc dies naturals a comptar de l’enviament de la notificació del 
present acord, el preceptiu Pla de Seguretat i Salut.

SISÈ. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels 
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quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà 
amb la presentació de la mateixa en la seu electrònica de l’Ajuntament. 

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.

POLÍTIQUES D’IGUALTAT

5. Incoació del contracte de serveis d’atenció psicològica a dones dins l'Àrea 
de Polítiques d'Igualtat.

És necessari poder atendre psicològicament les dones del municipi, en termes 
generals, i prioritzant els casos de dones víctimes de violència masclista i de violència 
filio parental. Atès que aquesta atenció psicològica l’ha de dispensar un professional 
qualificat, que disposi de la titulació i experiència adients, i en no disposar de personal 
amb aquestes característiques dins la plantilla municipal, cal contractar-lo a una 
empresa externa que reuneixi els requisits indicats. Actualment, l’Ajuntament ja té 
contractat aquest servei, que finalitza el proper 30 de setembre, essent necessari 
adjudicar un nou contracte que doni continuïtat al servei actual.

En conseqüència, 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, a proposta de la regidoria de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat  la Junta 
de Govern local, com a òrgan de contractació, ha adoptat els acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis d’atenció psicològica a dones, 
de caràcter general i amb capacitat d’atenció de casos específics en matèria de 
violència masclista, dins el servei portat a terme per l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, mitjançant el procediment obert 
simplificat abreujat, amb tramitació ordinària no subjecte a regulació harmonitzada, i 
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques 
que regularan aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de 
23.045,00€, exempt d’IVA, pels dos anys de durada inicial del contracte, amb 
possibilitat de ser prorrogat per dos anys més, establint un preu màxim per hora de 
55,00€, exempt d’IVA. Les hores màximes a realitzar per a la totalitat de la durada 
inicial del contracte són de 419 hores.

S’estima com a data d’inici del contracte l’1 d’octubre 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. 
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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 
23.045,00€, exempt d’IVA, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
32.231.22706, de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, i subordinat al 
crèdit que es consigni en el pressupost dels anys 2022 i 2023, atenent el següent 
desglossament, que està exempt d’IVA:

 Exercici 2021: 3.025,00€ corresponents a un total màxim de 55 hores, essent 
necessari disposar de crèdit per vinculació.

 Exercici 2022: 11.440,00€ corresponents a un total màxim de 208 hores.
 Exercici 2023: 8.580,00€ corresponents a un total màxim de 156 hores.

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

SERVEIS PÚBLICS

6. Aprovació definitiva del projecte de les obres per a la renovació de la xarxa 
de clavegueram de la Plaça del Padró.

Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de maig, es va aprovar inicialment el 
document tècnic “Projecte per a la renovació de les clavegueres de la Plaça del Padró”, 
amb un pressupost d’execució total de 67.720,09€ (21% d’IVA inclòs), i un termini 
d’execució de 5 setmanes.

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 31 de maig de 
2021 amb codi CVE 202110076142, i en el tauler d’edictes electrònic de la Corporació, 
als efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, com a requisit únic per a la 
seva aprovació definitiva en cas de no haver-n’hi cap. El termini d’exposició pública va 
finalitzar el 13 de juliol de 2021.

Un cop finalitzat el termini i consultades les dades del Registre de l’Ajuntament, no 
consten presentades al·legacions ni reclamacions al respecte, de conformitat amb la 
Diligència emesa per la cap de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, que consta a 
l’expedient. En conseqüència, procedeix la seva aprovació definitiva.

La competència per a l’aprovació de projectes 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 ha adoptat els acords següents:
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PRIMER. Aprovar definitivament el document tècnic “Projecte per a la renovació de 
les clavegueres de la Plaça del Padró” amb un pressupost d’execució total de 
67.720,09€ (21% d’IVA inclòs), i un termini d’execució de 5 setmanes.

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.

L’Albert Cañellas Pagès, segon tinent d’alcaldessa, s’absté de participar en la 
deliberació i en la votació d’aquest assumpte per possible conflicte d’interessos.  

7. Adjudicació del contracte de les obres per a la renovació de la xarxa de 
clavegueram de la Plaça del Padró.

En data 7 de juny de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient i la incoació 
de l’expedient de licitació per a la contractació de les obres necessàries per a la 
renovació de la xarxa de clavegueram municipal de la Plaça Padró, segons document 
tècnic aprovat inicialment en data 17 de maig i en fase d’exposició pública, i es va 
convocar el procediment obert simplificat abreujat, amb tramitació ordinària no 
subjecte a regulació harmonitzada, amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre 
Digital, amb un import màxim de 55.967,02€, 21% d’IVA exclòs, i un termini 
d’execució màxim de 5 setmanes. L’adjudicació del contracte i l’inici de les obres, es 
va condicionar suspensivament a l’aprovació definitiva del projecte executiu, aprovat 
inicialment i en exposició pública fins el 13 de juliol de 2021.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 14 de juny de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 23 de juny de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació nou (9) empreses han presentat proposicions, essent 
per ordre de presentació CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, 
S.L. amb CIF B66709601 i registre d’entrada E/000225-2021, de 14/06/2021 a les 
18:10:16; Covan Obres Públiques S.L. amb CIF B43133750 i registre d’entrada 
ENTRA-2021-6910, de 18/06/2021 a les 19:24:00; TEBANCAT SL amb CIF B65528556 
i registre d’entrada ENTRA-2021-7043, de 22/06/2021 a les 11:06:00; COBRA 
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. amb CIF A46146387 i registre d’entrada ENTRA-
2021-7044, de 22/06/2021 a les 11:08:00; CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS REX SA 
amb CIF A42892885 i registre d’entrada ENTRA-2021-7048, de 22/06/2021 a les 
11:41:00; Construcciones y obres públicas DIBESA SL amb CIF B65144644 i registre 
d’entrada ENTRA-2021-7066, de 22/06/2021 a les 17:19:00; Obres i construccions 
corbera s.l. amb CIF B65560302 i registre d’entrada ENTRA-2021-7103, de 
23/06/2021 a les 12:40:00; Iseova S.L. amb CIF B64965759 i registre d’entrada 
ENTRA-2021-7106, de 23/06/2021 a les 12:59:00; i IARSA OBRES I PROMOCIONS 
S.L amb CIF B63591077 i registre d’entrada ENTRA-2021-7133, de 23/06/2021 a les 
18:29:00.
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De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, incorporada a l’expedient i publicada en el perfil del contractant en data 
29 de juny de 2021, se’n desprèn que totes les ofertes presentades van ser 
acceptades, i proposa l’adjudicació del contracte en favor de l’empresa licitadora 
Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats, SL amb CIF B66709601, en 
haver obtingut una puntuació total de 100 punts, no sobrepassar l’import ofert el de 
licitació, no haver incorregut en baixa anormal, i tenir acreditada la capacitat d’obrar i 
solvència econòmica i tècnica requerides, havent ofert un import màxim total de 
42.697,23€, IVA exclòs, per a la l’execució del contracte, advertint a l’empresa que 
l’inici de les obres tindrà lloc una vegada aprovat el pla de seguretat i salut que haurà 
de presentar en el termini inajornable de cinc (5) dies naturals des de la notificació de 
l’adjudicació del contracte, i sigui signada l’acta de comprovació del replanteig que, es 
realitzarà amb un termini màxim d’una setmana comptat a partir de la notificació de 
l’aprovació del pla de seguretat i salut. Així mateix, en l’acta es deixa constància que 
el contracte no es podrà adjudicar fins que el projecte es trobi aprovat definitivament.

Una vegada finalitzat el termini d’exposició pública del projecte en data 13 de juliol, la 
cap de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania ha emès diligència incorporada a l’expedient, 
conforme no ha estat presentada cap al·legació ni reclamació al projecte aprovat 
inicialment. En conseqüència, procedeix tramitar-ne l’aprovació definitiva, adoptant-
se l’acord per l’òrgan de contractació competent amb caràcter previ a l’adopció del 
present acord d’adjudicació.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de l’Àrea de Serveis Públics la Junta de 
Govern local, com a òrgan de contractació, ha adoptat els acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres necessàries per a la renovació de la xarxa 
de clavegueram municipal de la Plaça Padró, segons document tècnic aprovat 
definitivament, a l’empresa Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats, SL 
amb CIF B66709601, per import màxim de 42.697,23€, 21% d’IVA exclòs, per a la 
l’execució del contracte, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
el projecte, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i 
econòmiques incloses a la seva proposició.

SEGON. El termini d’execució de màxim 5 setmanes s’iniciarà immediatament a 
comptar de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, una vegada aprovat 
per l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut que haurà de ser presentat per l’empresa 
adjudicatària en el termini màxim de cinc dies naturals a comptar de l’enviament de 
la notificació d’adjudicació. 

TERCER. Requerir l’empresa adjudicatària Catalana d’Infraestructures i Serveis 
Associats, SL amb CIF B66709601 per a què presenti mitjançant registre electrònic 
de l’Ajuntament, en el termini inajornable de cinc dies naturals a comptar de 
l’enviament de la notificació del present acord, el preceptiu Pla de Seguretat i Salut.

QUART. L’empresa adjudicatària ha declarat que no realitzarà subcontractació i, en 
aquest sentit, no procedeix requerir-la perquè presenti les dades del coordinador en 
matèria de seguretat i salut en fase d’execució. En cas que posteriorment, manifesti 
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realitzar subcontractació, haurà d’aportar, a més de les dades de les empreses que 
hauran de comptar amb la mateixa solvència que la requerida a l’adjudicatària, les 
dades i titulació de la persona que contractaran al seu càrrec com a coordinador, per 
tal que l’Ajuntament en faci la designació preceptiva.

CINQUÈ. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 51.663,65 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
13.160.61901 (PROJECTES ECONÒMICS 2020/2/AJUNT/19, 12.104,51€, i 
2021/2/AJUNT/16, 39.559,14€) del pressupost municipal per a l’exercici 2021.

SISÈ. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà 
amb la presentació de la mateixa en la seu electrònica de l’Ajuntament. 

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.

L’Albert Cañellas Pagès, segon tinent d’alcaldessa, s’absté de participar en la 
deliberació i en la votació d’aquest assumpte per possible conflicte d’interessos.  

8. 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
.
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