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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 28 de juny 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 21 de juny 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

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.

JOVENTUT

2. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Casals i Grups 
de Joves de Catalunya.
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Amb registre d’entrada 4917/2021,  5400/2021 i 5421/20021 l’Associació de Casals i 
grups de joves de Catalunya (CIFG60652658), ha presentat els documents de 
sol·licitud necessaris per optar a rebre una subvenció per concessió directa,  per a la 
implementació i organització de l’assignatura “Educar en participació” durant el curs 
escolar 2020-2021 impartint-la als instituts del municipi.

Per poder formalitzar aquesta col·laboració, és necessària la signatura d’un Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament i L’Associació de Casals i grups de joves de 
Catalunya (CIFG60652658).

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.

En data 27 de maig,  la tècnica municipal de Joventut ha emès un informe relatiu a la 
necessitat de formalitzar aquesta col·laboració que hi consta en aquest expedient.

Atesa la voluntat política en el sentit de fer efectiu aquest conveni de col·laboració, és 
el que ens porta a terme, sota la supervisió, la valoració i el criteri jurídic i econòmic 
d’aquest ens a través de l’àrea de Joventut, a considerar necessari el foment i la 
promoció d’aquesta activitat.
 
Atès que aquest Ajuntament contempla en els seus pressupostos, la seva col·laboració  
amb una aportació econòmica a favor d’aquesta Associació, per ajudar-la a sufragar 
la despesa que genera el fet d’impartir aquesta assignatura.

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

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el Conveni  regulador entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
i l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya (CIF G60652658),  per a 
l’organització de l’assignatura “Educar en participació” als instituts INS Can Margarit i 
INS Corbera durant el curs 2020-2021.

SEGON.- Aprovar l’atorgament de la subvenció per concessió directa per import de 
4.000.-€ (quatre mil euros) a favor de l’Associació de Casals i Grups de Joves de 
Catalunya (CIF G60652658), destinada a sufragar l’organització de l’assignatura 
“Educar en participació” als instituts del municipi durant el curs 2020-2021.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per l'import de 4.000.-€ (quatre mil euros) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.337.48901 del vigent pressupost municipal, 
a favor de l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya (CIF G60652658).

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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QUART.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o, si és el seu cas, qui la substitueixi, 
per tal que pugui materialitzar la signatura del conveni abans esmentat.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’Associació de Casals i Grups de Joves de 
Catalunya perquè en tingui coneixement i als efectes oportuns, tot instant-la a la seva 
signatura.

   
VIA PÚBLICA

3. Atorgament subvencions a diferents associacions de propietaris pel 
manteniment i conservació o la instal·lació o millora de serveis a les 
urbanitzacions.

L’11 de novembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat aprova la 
minuta dels convenis de col·laboració per al manteniment de vies públiques i de serveis 
públics a les diferents urbanitzacions del municipi, aquest conveni té com objecte 
establir una relació de col·laboració entre l’Ajuntament i les diferents Associacions de 
Propietaris de les urbanitzacions, per a la realització dels treballs de manteniment dels 
carrers. El 12 de desembre 2014 es signen els convenis amb les diferents Associacions, 
Comunitats i Juntes de Propietaris.

Els convenis formalitzats al 2014 han caducat, motiu pel qual, el 23 de desembre de 
2019 la Junta de Govern Local  aprova el nou text  del conveni que ha de regular la 
subvenció pel manteniment  de les vies públiques i el manteniment de les 
urbanitzacions amb conveni subscrit. 

Per donar compliment als convenis formalitzats el 2 de gener de 2021, de conformitat 
amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(LGS), en el Pressupost General per a l’exercici 2021 es contempla l’atorgament d’una 
sèrie de subvencions directes a les diferents Associacions de Propietaris.

La clàusula segona i tercera dels esmentats convenis, estableixen que l’Ajuntament 
aportarà anualment una subvenció destinada a sufragar les despeses que les 
Associacions hagin assumit l’any anterior per a  la realització d’obres de manteniment 
i conservació o la instal·lació o millora de serveis en la urbanització.

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.

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 corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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El 10 de juny de 2021 des de l’àrea d’urbanitzacions es verifica que les associacions 
de les urbanitzacions  de La Servera, Soleia els Herbatges, Santa Maria de L’avall, Can 
Llopart, El Bonrepòs A, B i C, Can Margarit Polígon I, II i III i Mas d’en Puig  han 
presentat i justificat  correctament els treballs de manteniment  realitzats a l’any 2020

Les urbanitzacions de Bonrepòs D, La Soleia, La Creu Aragall Júnior, tot i tenir conveni 
subscrit i justificar la despesa realitzada,  han de regularitzar la seva situació amb 
hisenda, el certificat actual surt negatiu, pendent d’alguna regularització.
 
En el cas de la urbanització de Sant Cristòfol, ens comuniquen a no han realitzat cap 
manteniment al llarg de 2020 i en conseqüència no presentaran ni sol·licitaran 
subvenció per aquesta anualitat.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria de l’Àrea de Via Pública proposa a la Junta de 
Govern local l’adopció dels següents:
 

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament de les subvencions a les diferents associacions de 
propietaris corresponents a l’anualitat 2021, destinades a sufragar les despeses que 
hagin assumit durant l’any 2020 per a la realització d’obres de manteniment i 
conservació o la instal·lació o millora de serveis en la urbanització, segons el següent 
detall:

NOM BENEFICIARI NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ

CONCEPTE

Associació de Veïns de la 
Servera

G58964578 La Servera 1.500€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Junta de Compensació Solei 
dels Herbatges

G60806411 Solei els 
Herbatges

1.500€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació de Veïns Can 
Margarit Polígon II

G59502609 Can Margarit 
polígon II

3.300€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació de veïns Can 
Margarit Polígon I

G59319699 Can Margarit 
Polígon I

3.700€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació de Veïns Can 
Margarit III

G60152832 Can Margarit 
polígon III

2.100€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació de Veïns del 
Bonrepòs C

G59629063 El Bonrepòs C 1.600€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació de Veïns del 
Bonrepòs D

G59901744 El Bonrepòs D 3.400€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació veïns de Can 
Llopart

G60269719 Can Llopart 4.200€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Junta de Compensació de 
Santa Maria de l’Avall

V58584764 Santa Maria de 
l’Avall

9.900€ Manteniment vies 
públiques i serveis 

Associació veïns  Mas d’en 
Puig de Vallcodina

H58857103 Mas d’en Puig de 
Vall Codina

1.500€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació de veïns del 
Bonrepòs A

G59747683 El Bonrepòs A 5.000€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació de veïns del 
Bonrepòs B

H60356441 El Bonrepòs B 1.400€ Manteniment vies 
públiques i serveis 

Associació de veïns de Sant 
Cristòfol fase 2

G60334984 Sant Cristòfol 1.500€ Manteniment Vies 
Públiques i serveis 

Associació de veïns  de la 
Soleia

G61819900 La Soleia 1.500€ Manteniment vies 
Públiques i serveis 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
del vigent pressupost municipal, segon el detall següent:

TERCER. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de les subvencions atorgades a 
les associacions de propietaris, amb càrrec a les corresponent aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost municipal, segons el detall següent:

Associació moviment Creu 
Aragall Júnior

G66478413 La Creu de 
l’Aragall Júnior

6.300€ Manteniment vies 
Públiques i serveis

NOM BENEFICIARI NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTARIA 

Associació de Veïns de la 
Servera

G58964578 La Servera 1.500,00€ 10.1532.48017

Junta de Compensació Solei 
dels Herbatges

G60806411 Solei els 
Herbatges

696,96€ 10.1532.48016

Associació de Veïns Can 
Margarit Polígon II

G59502609 Can Margarit 
polígon II

3.300,00€ 10.1532.48006

Associació de veïns Can 
Margarit Polígon I

G59319699 Can Margarit 
Polígon I

3.700,00€ 10.1532.48005

Associació de veïns Can 
Margarit Polígon III

G60152832 Can Margarit 
polígon III 

2.100,00€ 10.1532.48007

Associació de Veïns del 
Bonrepòs C

G59629063 El Bonrepòs C 1.600,00€ 10.1532.48003

Associació de veïns de Can 
Llopart

G60269719 Can Llopart 2.468,00€ 10.1532.48019

Junta de Compensació de 
Santa Maria de l’Avall

V58584764 Santa Maria de 
l’Avall

8.918,46€ 10.1532.48014

Associació veïns  Mas d’en 
Puig de Vallcodina

H58857103 Mas d’en Puig de 
Vall Codina

1.500,00€ 10.1532.48009

Associació de veïns del 
Bonrepòs A

G59747683 El Bonrepòs A 5.000,00€ 10.1532.48001

Associació de veïns del 
Bonrepòs B

H60356441 El Bonrepòs B 1.142,24€ 10.1532.48002

NOM BENEFICIARI NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTARIA 

Associació de Veïns de la 
Servera

G58964578 La Servera 1.500,00€ 10.1532.48017

Junta de Compensació Solei 
dels Herbatges

G60806411 Solei els 
Herbatges

696,96€ 10.1532.48016

Associació de Veïns Can 
Margarit Polígon II

G59502609 Can Margarit 
polígon II

3.300,00€ 10.1532.48006

Associació de veïns Can 
Margarit Polígon I

G59319699 Can Margarit 
Polígon I

3.700,00€ 10.1532.48005

Associació de veïns Can 
Margarit Polígon III

G60152832 Can Margarit 
polígon III 

2.100,00€ 10.1532.48007

Associació de Veïns del 
Bonrepòs C

G59629063 El Bonrepòs C 1.600,00€ 10.1532.48003

Associació de veïns de Can 
Llopart

G60269719 Can Llopart 2.468,00€ 10.1532.48019

Junta de Compensació de 
Santa Maria de l’Avall

V58584764 Santa Maria de 
l’Avall

8.918,46€ 10.1532.48014

Associació veïns  Mas d’en 
Puig de Vallcodina

H58857103 Mas d’en Puig de 
Vall Codina

1.500,00€ 10.1532.48009

Associació de veïns del 
Bonrepòs A

G59747683 El Bonrepòs A 5.000,00€ 10.1532.48001
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QUART. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.

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

   
ALCALDIA

4. Aprovació del conveni amb l’Associació Rafamans Solidària i concessió de 
subvenció per al desenvolupament del Projecte de l’habitatge d’emergència 
social

L’Associació Rafamans Solidària és una entitat sense ànim de lucre, que té per objectiu 
prioritari i tranversal lluitar contra les desigualtats socials. 

L’Associació Rafamans Solidària, per aconseguir les seves finalitats, realitza, entre 
d’altres, les següents activitats:

 Recaptació de fons per poder dur a terme els projectes que s’estimin.
 Llogar o habilitar espais que comportin una millor qualitat de vida per a les 

persones a qui va destinat l’objecte de l’Associació.
 Aportació de material i estris per a la vida diària.
 Sensibilització, mitjançant xerrades i de manera transversal o bidireccional, de 

la realitat de les persones que ho necessitin.

Una de les actuacions en què treballa l’associació Rafamans Solidària és el “Projecte 
de l’habitatge d’emergència social, en l’àmbit de l’exclusió residencial”. L’objecte i 
finalitat d’aquest projecte presentat per l’associació és prestar el servei d’acolliment 
residencial temporal d’urgència, en règim de lloguer, i les despeses essencials per 
pal·liar les necessitats bàsiques de les persones residents, en situació d’emergència 
social; ubicat a Corbera de Llobregat. 

 
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat reconeix i valora el treball que realitza aquesta 
entitat, per la qual cosa considera d’interès públic contribuir al seu desenvolupament 
mitjançant l’atorgament d’una subvenció directa, per al finançament del “Projecte de 
l’habitatge d’emergència social, en l’àmbit de l’exclusió residencial”.  

Mitjançant registres d’entrades 858/21, 887/21, 6040/21, 6041/21, 6317/2021 i 
6520/21, l’Associació Rafamans Solidària presenta la documentació necessària per a 
la sol·licitud de subvenció per import total de 8.500€ i en demana bestreta 
corresponent al 80% per a poder fer front a les despeses.

Associació de veïns del 
Bonrepòs B

H60356441 El Bonrepòs B 1.142,24€ 10.1532.48002
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Per tot l’exposat, aquesta alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

PRIMER. Aprovar la minuta del conveni regulador entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i l’Associació Rafamans Solidària, per tal de fomentar la realització de les 
activitats relatives a la Cooperació desenvolupades per aquesta entitat.

SEGON. Aprovar l’atorgament de la subvenció per import de 8.500€ a favor de 
l’Associació Rafamans Solidària, amb CIF G67444083, destinada a finançar la 
Cooperació mitjançant les actuacions encaminades a assolir els objectius específics 
detallats a la part expositiva d’aquest document regulant les condicions en què es 
duran a terme així com les relatives a l’aportació a efectuar per l’Ajuntament relativa 
a la Cooperació.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per import 8.500€, en concepte de 
subvenció per l’any 2021, a favor de l’Associació Rafamans Solidària (CIF G67444083) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 36.231.48904 del vigent pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació de la despesa per import de 6.800€ en concepte de 
bestreta de la subvenció atorgada i procedir al seu pagament un cop subscrit el conveni 
regulador.

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o, si és el seu cas, qui la substitueixi, 
per tal que pugui materialitzar la signatura del conveni abans esmentat.

SISÈ. Notificar el present acord a l’associació Rafamans Solidària per al seu 
coneixement i als efectes oportuns.

CONTRACTACIÓ 

5. Devolució de la fiança del contracte per a la reducció de la densitat de 
l’arbrat i estassada del sotabosc.

En data 28 de desembre de 2017 es va formalitzar el contracte de referència amb 
l’empresa Arico Forest, SLU amb CIF B17574799, amb un termini d’execució de les 
obres de 4,3 setmanes, des de la data de signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig, ocorreguda en data 8 de febrer de 2018. L’adjudicatari va dipositar la 
garantia definitiva corresponent a aquest contracte, per import de 3.826,38€, que 
correspon al 10% de l’import adjudicat per haver incorregut en baixa anormal.

De conformitat amb el previst a l’article l'art. 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, la garantia definitiva serà l'equivalent al cinc per cent 
(5%) de l’import d’adjudicació IVA exclòs, tret del supòsit contemplat a la clàusula 
VI.17. del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques, com en aquest 
cas, i serà retornada d’acord amb allò que disposa l’article 111 de la LCSP un cop 
vençut el termini de garantia i complertes per l’adjudicatari totes les seves obligacions 
contractuals. El termini de garantia ve fixat en la clàusula VI.11 del Plec de Clàusules 
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Administratives Particulars i Tècniques, en un any a comptar des de la signatura de 
l’acta de recepció i conformitat de les actuacions realitzades.

En data 24 de setembre de 2018 es va signar l’acta de recepció de les obres, i en data 
20 de desembre de 2018, l’òrgan de contractació competent va aprovar la certificació 
final.

Atès que ha transcorregut el termini de garantia i que de l’informe emès per la tècnica 
municipal, que s’incorpora a l’expedient, se’n desprèn que no hi ha cap actuació 
imputable al contractista, i de conformitat amb l’informe emès per la tresorera acctal 
en el sentit que la fiança consta encara dipositada, procedeix tramitar la devolució de 
la mateixa.

La Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes favorables, que 
queden incorporats a l’expedient.

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

ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per a l’execució del contracte d’obres per a la 
reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de 
baixa combustibilitat del Nucli Urbà, Cases Cremades i Camí Ral, a l’empresa 
adjudicatària Arico Forest SLU amb CIF B17574799, per import total 3.826,38€ 
(número d’operació AVC 320170002367 – AVAL BANCARI). Per a dur a terme la 
devolució de la garantia definitiva caldrà contactar al telèfon 936500211 (Intervenció).

6. Devolució de la fiança del contracte de la concessió administrativa per a la 
gestió i explotació dels bars de les zones esportives municipals.

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 
J63893416, 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 
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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 
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.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, celebrada el dia 1 de febrer de 2021, 
va aprovar 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.
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En data 7 d’abril de 2021, el tècnic municipals d’esports, responsable del contracte, 
incorpora a l’expedient acta de reversió on consta l’inventari del material i de les 
instal·lacions on posa de manifest les perfectes condicions de manteniment i salubritat 
de les mateixes, i amb l’inventari mínim que constava en el moment de l’adjudicació 
del contracte. En conseqüència, la data de finalització del contracte és el 7 d’abril de 
2021, iniciant-se el termini de garantia, fixat en la clàusula V.3 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i Tècniques en un mes, a comptar des de la data de 
finalització del contracte.

L’article 111 de la LCSP estableix que un cop vençut el termini de garantia i complertes 
per l’adjudicatari totes les seves obligacions contractuals, es procedirà al retornament 
de la garantia. En aquest sentit, el 14 de maig 2021 el tècnic municipal d’esports, 
responsable del contracte, ha emès informe favorable respecte de la devolució de la 
garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver transcorregut el termini de garantia 
fixada en un mes, i en no haver estat detectada cap situació imputable a l’execució 
del contracte i al contractista.

La Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes favorables, que 
queden incorporats a l’expedient.

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

ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per a l’execució del contracte de la concessió
administrativa demanial per a la gestió i explotació dels bars del Pavelló municipal
d’esports i de la Piscina municipals, a l’empresa adjudicatària Charrua, SCP amb CIF 
J63893416, per import 4.275,00€ (número d’operació ABC 320160000359). La 
devolució s’efectuarà en el número de compte bancari que consta donat d’alta a 
l’Ajuntament.

7. Adjudicació del contracte de serveis de visites guiades teatralitzades al 
nucli històric de Corbera com a l’església de Sant Ponç.

En data 24 de maig de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient i la 
incoació de la licitació per a la contractació de visites guiades teatralitzades al municipi, 
mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, amb tramitació ordinària no 
subjecte a regulació harmonitzada l, així com els plecs reguladors, amb un import 
màxim de 3.265,00€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada del contracte, 
establint un preu màxim per visita efectivament realitzada de 495,00€, 21% d’IVA 
exclòs, pel nucli antic de Corbera, i de 455,00€, 21% d’IVA exclòs, pel monestir de 
Sant Ponç, essent 7 les visites màximes a realitzar per a la totalitat de la durada del 
contracte, amb el desglossament per anualitats i llocs previst en el plec tècnic. La 
durada del contracte es va establir des de la data d’adjudicació i fins el 30 de novembre 
de 2022, sense possibilitat de ser prorrogat.
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La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 25 de maig de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 8 de juny de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació una (1) única empresa ha presentat proposició, 
Trencadís SCP amb CIF J65736670, i registre d’entrada 2021/6399, de 8 de juny a les 
19.41 hores.

En data 10 de juny de 2021 es va signar l’acta d’obertura dels sobres digitals de l’única 
empresa presentada a la licitació, amb el resultat que consta a l’acta publicada al perfil 
del contractant, i de la que se’n desprèn que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu 
i, en conseqüència, se la proposa per adjudicatària, és la presentada per l’única 
empresa licitadora Trencadís SCP amb CIF J65736670, 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 tota de 3.230,00€, 21% 
d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada del contracte, establint un preu màxim per 
visita efectivament realitzada de 490,00€, 21% d’IVA exclòs, pel nucli antic de 
Corbera, i de 450,00€, 21% d’IVA exclòs, pel monestir de Sant Ponç. 

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

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis de visites guiades teatralitzades al 
municipi, a l’empresa Trencadís SCP amb CIF J65736670, per import màxim de 
3.230,00€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada del contracte, establint un 
preu màxim per visita efectivament realitzada de 490,00€, 21% d’IVA exclòs, pel nucli 
antic de Corbera, i de 450,00€, 21% d’IVA exclòs, pel monestir de Sant Ponç. 
L’adjudicació es realitzarà 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.

SEGON. La durada del contracte s’estableix des de la data del present acord 
d’adjudicació i fins el 30 de novembre de 2022, sense possibilitat de ser prorrogat, 
essent 7 les visites màximes previstes a executar. 

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa, de caràcter plurianual, aprovada en el 
resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient per import de 42,35€ amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 25.432.22698, 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:

 Exercici 2021: 18,15€
 Exercici 2022: 24,20€

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 3.908,30€, 
IVA inclòs, i es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 25.432.22698 de 
l’estat de despeses del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que es 
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consigni en el pressupost de l’exercici 2022, atenent el següent desglossament que 
inclou l’IVA:

 Exercici 2021: 1.681,90€
 Exercici 2022: 2.226,40€

CINQUÈ. La facturació es presentarà amb periodicitat mensual, a més vençut i en els 
períodes en què hi hagi hagut servei efectivament executat. A les factures ha de 
constar el número de visites executades, el seu import unitari resultant de l’oferta 
presentada per l’empresa adjudicatària, i el lloc on s’han efectuat. 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 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, mitjançant instància on s’adjunti el document signat, 
en la seu electrònica de l’Ajuntament.

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

8. Aprovació de la separata de la fase 3 del Projecte d’execució de reparació 
i consolidació estructural del Pavelló Municipal d’esports.

La Junta de Govern Local, en sessió de 18 de gener de 2016, va aprovar definitivament 
el Projecte d’execució de reparació i consolidació estructural del Pavelló Municipal 
d’Esports de Corbera de Llobregat, redactat per l’arquitecte R. B. i N. (col. 44XX/X) 
amb la col·laboració tècnica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i amb un pressupost 
d’execució per contracte de 587.934,12 € (IVA no inclòs). Aquest projecte 
contemplava les operacions de consolidació que es consideren necessàries en l’àmbit 
de la integritat i salubritat constructiva de la seguretat estructural de l’edifici atesa la 
diagnosi de les anomalies detectades i preveia la seva execució en tres fases.

Amb posterioritat, i amb ocasió de l’elaboració per part del mateix tècnic redactor de 
la separata corresponent a la Fase 1, l’AMB va introduir una modificació quant a la 
longitud estimada dels micropilots d’injecció previstos en el projecte aprovat, suposant 
una disminució del pressupost d’execució per contracte total, fixant-lo en 529.365,57 
€ (IVA exclòs), i dividint-lo en: 

- Fase 1: 333.486,04 € (IVA exclòs)
- Fase 2: 46.666,25 € (IVA exclòs)
- Fase 3: 149.213,28 € (IVA exclòs)
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Les obres contingudes en les Fases 1 i 2 han estat executades amb anterioritat, essent 
necessari executar dins l’any 2021, les contingudes en la Fase 3. Per aquest motiu 
s’ha sol·licitat al Sr. R. B. i N. la redacció de la separata de la Fase 3 del Projecte ja 
aprovat, per adaptar-lo a la realitat existent, atès que des de la redacció del projecte 
aprovat definitivament fins l’actualitat, han ocorregut esllavissades de terres que 
comprometien l’estabilitat de l’entorn immediat del Pavelló. El projecte ha estat 
presentat amb NRE 2021/6780, de 16 de juny, essent informat favorablement pel 
tècnic municipal Sr. B. S., i recull el conjunt d’obres a realitzar per tal de garantir 
l’estabilització de la base del vessant de les terres immediates a la façana posterior 
del Pavelló, incorporant al projecte les actuacions necessàries d’estabilització del talús 
derivades de l’esllavissada de terres ocorreguda recentment a la cantonada contrària 
a la zona d’actuació de les obres prevista a la Fase 3. De l’informe se’n desprèn el 
següent:

- El projecte no inclou la consolidació superficial dels talussos de tota la 
muntanya, excepte les  parts que formin part de l’àmbit d’actuació que són la 
base de la muntanya de la part posterior de l’equipament i l’arranjament de la 
xarxa de contenció malmesa pel recent esllavissament.

- Les actuacions previstes en la fase 3 són la intervenció en el passadís posterior 
extern amb:

1. La construcció d’una nova solera per facilitar una ràpida i fàcil expulsió de les 
aigües.

2. La consolidació de la vessant de la muntanya mitjançant la projecció de formigó 
gunitat.

3. La introducció d’ancoratges en profunditat d’estabilització.
4. La restitució de les parts de la malla de triple torsió fetes malbé per 

l’esllavissada. 

- El projecte preveu un termini d’execució de 4 mesos.
- El projecte contempla un pressupost d’execució per contracte de 204.724,33€, 

21% d’IVA exclòs, extrem que queda justificat en Annex 1 a l’informe.

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

Aquesta modificació no té la consideració de substancial, per la qual cosa la seva 
aprovació seguirà les determinacions establertes a l’article 23.5 de la Llei 3/2007 i 
l’article 43 del Decret 179/1995. 

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 separata tècnica corresponent a la Fase 3 del Projecte d’execució 
de reparació i consolidació estructural del Pavelló Municipal d’Esports de Corbera de 
Llobregat, amb un pressupost d’execució per contracte de 204.724,33€, 21% d’IVA 
exclòs, i un termini d’execució de 4 mesos.

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

Codi Segur de Validació 04118491f3bf451989905a8f7a2c283b001
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SEGON. Aprovar la modificació del Projecte d’execució de reparació i consolidació 
estructural del Pavelló Municipal d’Esports de Corbera de Llobregat, redactat per 
l’arquitecte R. B. i N. (col. 44XX/X) l’agost de 2015 en els termes exposats a la 
separata del Projecte constructiu corresponent a la Fase 3, elaborat pel mateix tècnic, 
que suposa un increment de 55.511,05€, 21% d’IVA exclòs.
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’AMB.

SECRETARIA

9. Aprovació de l’expedient per l’arrendament  mitjançant adjudicació directa 
d’un local destinat al Jutjat de pau.

En data 15 de juliol de 2016, l’Ajuntament de Corbera va signar el contracte 
d’arrendament d’un local situat al c. Jaume Balmes, 5-7, local 4 baixos destinat a les 
oficines del Jutjat de Pau de Corbera de Llobregat, formalitzat amb els senyors S. R. 
P. i F. V. B.. El termini de l’arrendament finalitza el proper 14 de juliol de 2021.

En data 14 de maig de 2021 s’emet una Provisió de la regidoria de l’Àrea de Règim 
interior i equipaments municipals, donant les instruccions necessàries per procedir a 
la formalització d’un nou contracte de lloguer, prèvia la tramitació corresponent. Es 
considera procedent adjudicar-lo de forma directa a l’arrendador actual i mantenir així 
el servei en el mateix emplaçament pel bon funcionament del servei, més quan el 
trasllat del jutjat de pau suposaria una despesa afegida d’habilitar el nou local.

A la documentació que s’incorpora a l’expedient s’informa que es manté l’import de la 
renda actual, 361,20 €/mensuals, IVA exclòs, amb una durada del contracte de cinc 
anys. El tècnic municipal en l’informe-valoració conclou que considera pertinent la 
renda mensual del lloguer. 

Per aquest motiu es proposa formalitzar un nou contracte d’arrendament del local on 
es troben ubicades les oficines del Jutjat de Pau amb les mateixes condicions per 
mantenir el servei com es ve executant ara, i adjudicar el contracte de forma directa 
al mateix arrendador actual donada la peculiaritat del bé i singularitat de l’operació,  
conforme al que preveu l’article 107.1 de la Llei 33/2003. 
 
L’interventor de l’Ajuntament ha emès informe en el que es determina que el 
pressupost base de la licitació/arrendament no supera el 10 per cent dels recursos 
ordinaris del vigent pressupost municipal.

L’expedient compta amb la nota simple de la finca 2857 emesa pel Registre de la 
Propietat de Sant Vicenç dels Horts, de la qual es desprèn que els titulars actuals són 
el senyors S. R. P. i F. V. B., per meitats indivises.
 
La secretària general ha emès l’informe jurídic sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir. 

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

Codi Segur de Validació 04118491f3bf451989905a8f7a2c283b001
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Igualment, s’incorpora a l’expedient el corresponent plec de condicions particulars que 
ha de regir aquest arrendament. 

De conformitat amb la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, l’òrgan competent és l’Alcaldia, si bé 
aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern Local per Decret 
1301/2019, de 21 de juny.

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

PRIMER. Aprovar l’expedient administratiu per a l’arrendament, mitjançant 
adjudicació directa i una renda inicial 361,20 €/mensuals, IVA exclòs, del local situat 
al c. Jaume Balmes, 5-7 local 4 baixos, destinat al Jutjat de Pau de Corbera de 
Llobregat.

El contracte es concerta per 5 anys, començarà a partir del 15 de juliol de 2021 i 
finalitzarà el 14 de juliol de 2026. 

SEGON. Aprovar el plec de condicions particulars regulador d’aquesta contractació, 
que resta incorporat a l’expedient. 

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte // 26.223,12// € (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.920.20200 del pressupost municipal, subordinada al crèdit que es 
consigni en els pressupostos de l’exercici 2022 a 2026, amb el següent desglòs:
 

 Exercici 2021(15/07 a 31/12)........   2.425,03 €
 Exercici 2022 a 2025....................   5.244,60 €/any
 Exercici 2026 (1/01 a 14/07).........   2.819,69 €

QUART. Simultàniament ordenar la publicació d’aquesta resolució en el perfil del 
contractant i requerir als titulars de l’arrendament  per tal que perquè en el termini 
màxim de 7 dies naturals, comptats a partir de la notificació d’aquesta resolució, 
aportin declaració responsable relativa al compliment de la capacitat per contractar i 
a l’acceptació del Plec aprovat com a part integrant del contracte.
 
  
CULTURA 

10. Acceptació de la subvenció per a les millores i manteniment  de la 
Biblioteca Municipal Can Baró.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 27 de maig de 2021 ha 
aprovat la Resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar les obres i/o 
actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals 
(Expedient 2020/17827).

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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La Resolució estableix que pel municipi de Corbera de Llobregat se li ha concedit la 
següent subvenció:

D’acord amb el que estableix l’apartat 23 de les Bases Generals de la convocatòria 
d’aquesta subvenció, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 
del 24 de desembre del 2020, l’acceptació de la subvenció haurà de ser expressa en 
el termini d’un mes, comptat des de la data de publicació de l’anunci de concessió. 

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

PRIMER. Acceptar la concessió de la subvenció de 40.000€ per a finançar les obres 
i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals per a la 
Biblioteca Municipal Can Baró. 

SEGON. Notificar l’acceptació de la subvenció a la Diputació de Barcelona.
 

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. Aprovació de l’expedient i licitació del contracte d’obres d’ execució 
Fase 3 del Projecte de reparació i consolidació estructural del Pavelló 
Municipal d’esports

És necessari donar continuïtat a les obres executades en el seu dia en les Fases 1 i 2 
del Projecte de reparació i consolidació estructural del Pavelló municipal d’esports, 
aprovat definitivament en data 18 de gener de 2016, redactat per donar solució a 
l’afectació de l’edifici per greus problemes derivats d’un comportament resistent 
inadequat de la seva base, com a conseqüència d’un seguit d’importants moviments 
de la fonamentació, afectant principalment les plantes semisoterrani i soterrani, i el 
talús posterior. En aquests moments cal iniciar les obres projectades per la Fase 3.

                       
Núm. Nom de l'Ajuntament NIF Nom de l'equipament Concessió Concessió 

periodificada
 al 2021 (€)

Concessió 
periodificada 
al 2022 (€)

60
Ajuntament de Corbera 
de Llobregat  P0807100C 

Biblioteca Municipal 
Can Baró 40.000,00 € 29.444,79 € 10.555,21 €
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L’objecte d’aquest contracte són les obres necessàries per executar la separata de la 
Fase 3 del Projecte de reparació i consolidació estructural del Pavelló municipal 
d’esports, segons projecte redactat de data 15 de juny de 2021, i que ha estat aprovat 
amb antelació a l’aprovació i incoació d’aquest expedient. El projecte té un import 
d’execució de 204.724,33€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 4 
mesos a comptar de la data d’inici de l’execució, que no podrà ser superior al 30 
d’agost de 2021.

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 Regim interior i equipaments municipals 
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 
separata de la Fase 3 del Projecte de reparació i consolidació estructural del Pavelló 
municipal d’esports, 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 regularan aquesta contractació. L’import de licitació total 
s’estableix en un màxim de 204.724,33€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució 
màxim de 4 mesos.

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. 

TERCER. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 247.716,44 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02.342.63205 (PROJECTE 2021/4/AJUNT/18) del pressupost municipal vigent.

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

   
11. 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 11:40 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”
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Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital.
La secretària acctal., Marta Puig Puig
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