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La Junta de Govern local en sessió ordinària celebrada el dia  30 de novembre de 2020, 
per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que resultin de 
l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del Reglament 
d’Organització i Funcionament:

« ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2020.

A les 13:15 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.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells 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:

- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

Absents i/o excusats:  -    Mercè Rocas i Rubio, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1. Aprovació acta sessió anterior.

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

COMPRES I CONTRACTACIÓ

2.  Adjudicació de subministrament i transformació d’un vehicle de la policia 
local per adhesió a l’acord marc de l'ACM.
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Antecedents

En l’actualitat és necessari realitzar la contractació del subministrament per a 
l’adquisició d’un nou vehicle tipus turisme per a la Policia Local d’aquest municipi i la 
seva transformació en vehicles policials. Aquest vehicle, a més de complir amb els 
requisits necessaris per a ser un vehicle policial, és voluntat municipal que sigui 
elèctric, per contribuir a la reducció de les emissions de CO2, millorant el medi ambient 
i la qualitat de l’aire.

En aquest sentit i atès que l’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local (CCDL) té adjudicat un acord marc de subministrament, dins de la mobilitat 
sostenible, de vehicles de serveis generals i policials amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (exp. 2016.02), que actualment es troba en segona pròrroga, a 
l’empresa ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SLU amb CIF XXXXXX950 pel Sublot 
1.1, turisme elèctric amb el subministrament del carregador vinculat, i a l’empresa 
DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION SA amb CIF XXXXXX273 pel Lot 
10 Transformació de vehicles de menys de 3500 kg, per serveis generals, policials, i 
emergències, i atès que l’Ajuntament està adherit al sistema de contractació 
centralitzada des del 30 de novembre de 2012, des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana 
es considera procedent efectuar els tràmits oportuns per adherir-nos a aquest 
contracte, per adequar-se els productes adjudicats en l’acord marc a les necessitats 
de l’Ajuntament.

En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL. En la sessió de la Comissió 
Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 2018 i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat un acord en virtut 
del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en qüestió, a favor 
de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, es subrogués en 
la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació 
contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a 
formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el 
dia 27 d’abril de 2018.

Finalitzat el període de vigència inicial de l’Acord marc, i de conformitat amb els 
principis, l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders 
públics, per Resolució de la Central de contractació de data 7 de novembre de 2018 
es va aprovar definitivament la primera pròrroga de la totalitat dels sublots de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb 
excepció dels sublots 3.5, 5.4 i 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte 
administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data 12 
de novembre de 2018.

Finalitzada la primera pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis, 
l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, 
per Resolució de la Central de contractació de data 19 de desembre de 2019 es va 
aprovar definitivament la segona pròrroga dels sublots de l’Acord marc de mobilitat 
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sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, següents: 1.1, 1.6, 1.9, 
1.11, 1.12, 2.5, 2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 10 i lots 3 (excepte els sublots 3.2, 3.3, 3.7 i 
3.13) i la primera pròrroga del sublot 8.2. Actuacions que es van formalitzar en 
contracte administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en 
data 15 de gener de 2018.

Des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana s’ha emès informe de necessitats i justificatiu 
de la contractació, on es proposa l’adhesió a l’acord marc de referència, i les 
especificacions concretes objecte del contracte. Subministrament vehicle tipus turisme 
elèctric (Sublot 1.1): Nissan LEAF 5p 40 kWh Acenta [ LF40KAC25A—1326G ], sense 
punt de recàrrega, atès que la Policia Local ja disposa d’un en les seves instal·lacions, 
de color blanc i teixit negre, amb autonomia mínima de 300 km. Transformació en 
vehicle policial (Lot 10): Pont lumínic 1100 mm blau amb llum principal, 2 mòduls 
frontals, 2 mòduls laterals llum blanca, 6 mòduls posteriors àmbar, llum creuer, 
connector sostre, bitensió 12/24V; Botonera de control; megafonia amb comandament 
remot; llanterna recarregable amb con grog i suport al vehicle; tintat de vidres; 
Retolació del vehicle d’acord amb normativa coordinadora 2004; Extintor de 6 Kg; 
llums LED porta darrera i graella davantera; preinstal·lació emissora; antena 
GPS+UHF. Informe de conformitat dels elements d’adaptació a vehicle policial i ITV.

El vehicle serà entregat a les dependències policials del carrer La Pau, 3 per l’empresa 
adjudicatària del sublot 1.1, matriculat i transformat amb l’equipament policial, abans 
del 31 de desembre de 2020 i, en qualsevol cas, abans de 60 dies a comptar de la 
data de la comanda, en els termes establerts al PCAP que regula l’acord marc. La 
mateixa empresa serà qui faci arribar el vehicle a l’adjudicatari del lot 10 per a la seva 
transformació, i qui el recollirà per a ser lliurat a l’Ajuntament amb les especificacions 
tècniques indicades en aquest informe i en el PPT que regula l’acord marc.

Per a l’obtenció de l’import final d’adquisició amb les especificacions tècniques 
concretes sol·licitades des d’aquesta Àrea, s’ha demanat pressupost a ambdues 
empreses que els han presentat amb registres d’entrada: Dextron SA, ENTRA-2020-
10548, de 26 d’octubre, per import de 6.403,57€, 21% d’IVA exclòs, 7.748,32€, IVA 
inclòs i Romauto SLU, ENTRA-2020-10708, de 29 d’octubre, per import de 24.993,76€ 
21% d’IVA exclòs, 30.242,45€, IVA inclòs.

Fonaments de Dret

Primer.- Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles 
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord 
amb la seva Disposició Transitòria Primera. Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic  (TRLCSP) i articles concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) 
pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per 
les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

Segon.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 
de la DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN 
i el 198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les 
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condicions en que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les 
entitats destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i 
l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.

Tercer.- Atesa la quantia i la durada del contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta 
de Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2019/1301, de 
21 de juny.

Per tot l’exposat, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, la Regidoria de l’Àrea de seguretat ciutadana proposa 
a la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a la segona pròrroga 
de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2016.02).

SEGON. Adjudicar el contracte de subministrament de turisme elèctric i del carregador 
vinculat a l’empresa adjudicatària del sublot 1.1, ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS 
SLU amb CIF XXXXXX950, del vehicle següent, i amb import d’adjudicació de 
24.993,76€ 21% d’IVA exclòs:

 Nissan LEAF 5p 40 kWh Acenta [ LF40KAC25A—1326G ], sense punt de 
recàrrega, de color blanc i teixit negre, amb autonomia mínima de 300 km. El 
vehicle serà entregat a les dependències policials del carrer La Pau, 3 per 
l’empresa adjudicatària del sublot 1.1, matriculat i transformat amb 
l’equipament policial, abans del 31 de desembre de 2020 i, en qualsevol cas, 
abans de 60 dies a comptar de la data de la comanda, en els termes establerts 
al PCAP que regula l’acord marc. La mateixa empresa serà qui faci arribar el 
vehicle a l’adjudicatari del lot 10 per a la seva transformació, i qui el recollirà 
per a ser lliurat a l’Ajuntament amb les especificacions tècniques indicades en 
aquest informe i en el PPT que regula l’acord marc.

TERCER. Declarar la despesa per import de 30.242,45€, IVA inclòs, com inversió 
financerament sostenible, segons l'article 6 del Reial Decret-Llei  23/2020, de 23 de 
juny, pel que s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbit per la 
reactivació econòmica.

QUART. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa del subministrament de 
turisme elèctric per import de 30.242,45€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 20.132.62400 (PROJECTE 2020/4/AJUNT/01) del pressupost municipal 
vigent.

CINQUÈ. Adjudicar el contracte de serveis per a la transformació en vehicle policial 
del vehicle Nissan LEAF, a l’empresa adjudicatària del lot 10, DEXTRON INGENIERIA 
DE LA TELECOMUNICACION SA amb CIF XXXXXX273, i amb import d’adjudicació de 
6.403,57€ 21% d’IVA exclòs. La transformació en vehicle policial consistirà en:
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 Pont lumínic 1100 mm blau amb llum principal, 2 mòduls frontals, 2 mòduls 
laterals llum blanca, 6 mòduls posteriors àmbar, llum creuer, connector sostre, 
bitensió 12/24V; Botonera de control; megafonia amb comandament remot; 
llanterna recarregable amb con grog i suport al vehicle; tintat de vidres; 
Retolació del vehicle d’acord amb normativa coordinadora 2004; Extintor de 6 
Kg; llums LED porta darrera i graella davantera; preinstal·lació emissora; 
antena GPS+UHF. Informe de conformitat dels elements d’adaptació a vehicle 
policial i ITV.

SISÈ. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de transformació en vehicle 
policial, per import de 7.748,32€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20.132.62400 (PROJECTE 2020/4/AJUNT/01) del pressupost municipal vigent.

SETÈ. Notificar aquest acord a les empreses adjudicatàries, així com al Consorci Català 
pel Desenvolupament Local – CCDL (per correu electrònic ccdl@ccdl.cat), i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (preferentment per correu electrònic a 
centraldecompres@acm.cat), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius.

CONTRACTACIÓ

3. Adjudicació de subministrament d’un vehicle per la brigada forestal per 
adhesió a l’acord marc de l’ACM.

Antecedents

En l’actualitat és necessari realitzar la contractació del subministrament per a 
l’adquisició d’un nou vehicle tipus pick up per a ser utilitzat en el desenvolupament i 
execució de les tasques i funcions de la Brigada forestal de l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat. 

En aquest sentit i atès que l’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local (CCDL) té adjudicat un acord marc de subministrament, dins de la mobilitat 
sostenible, de vehicles de serveis generals i policials amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (exp. 2016.02), que actualment es troba en segona pròrroga, a 
l’empresa ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SLU amb CIF XXXXXX950 pel Sublot 
1.12, pick-up dièsel, i atès que l’Ajuntament està adherit al sistema de contractació 
centralitzada des del 30 de novembre de 2012, des de l’Àrea de Règim interior i 
Equipaments municipals es considera procedent efectuar els tràmits oportuns per 
adherir-nos a aquest contracte, per adequar-se els productes adjudicats en l’acord 
marc a les necessitats de l’Ajuntament.

En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL. En la sessió de la Comissió 
Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 2018 i prèvia tramitació del 
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corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat un acord en virtut 
del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en qüestió, a favor 
de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, es subrogués en 
la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació 
contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a 
formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el 
dia 27 d’abril de 2018.

Finalitzat el període de vigència inicial de l’Acord marc, i de conformitat amb els 
principis, l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders 
públics, per Resolució de la Central de contractació de data 7 de novembre de 2018 
es va aprovar definitivament la primera pròrroga de la totalitat dels sublots de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb 
excepció dels sublots 3.5, 5.4 i 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte 
administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data 12 
de novembre de 2018.

Finalitzada la primera pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis, 
l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, 
per Resolució de la Central de contractació de data 19 de desembre de 2019 es va 
aprovar definitivament la segona pròrroga dels sublots de l’Acord marc de mobilitat 
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, següents: 1.1, 1.6, 1.9, 
1.11, 1.12, 2.5, 2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 10 i lots 3 (excepte els sublots 3.2, 3.3, 3.7 i 
3.13) i la primera pròrroga del sublot 8.2. Actuacions que es van formalitzar en 
contracte administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en 
data 15 de gener de 2018.

Des de l’Àrea de Règim interior i Equipaments municipals s’ha emès informe de 
necessitats i justificatiu de la contractació, on es proposa l’adhesió a l’acord marc de 
referència, i les característiques del subministrament objecte del contracte: Nissan 
Navara Doble Cabina Pick Up 3250 kg MMA 2.3dCi E6D 120 kW (160 CV) 6M/T 4x4 
Visia [ N36DV4D-MD-C6QM1G ], de color blanc iceberg sòlid i teixit grafit, retolat a les 
dues portes amb l’escut de l’Ajuntament i enganxall de remolc homologat.

El vehicle serà entregat a les dependències municipals del carrer La Pau, 4 (Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania) per l’empresa adjudicatària del Sublot 1.12, matriculat i amb 
les especificacions tècniques indicades en aquest informe i en el PPT que regula l’acord 
marc.

Per a l’obtenció de l’import final d’adquisició amb les especificacions tècniques 
concretes sol·licitades des d’aquesta Àrea, s’ha demanat pressupost a l’empresa que 
l’ha presentat amb registre d’entrada 2020/10410, de 29 d’octubre, per import de 
19.990,65€, 21% d’IVA exclòs, 24.188,69€, IVA inclòs.

Fonaments de Dret

Primer.- Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles 
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord 
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amb la seva Disposició Transitòria Primera. Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic  (TRLCSP) i articles concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) 
pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per 
les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

Segon.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 
de la DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN 
i el 198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les 
condicions en que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les 
entitats destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i 
l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.

Tercer.- Atesa la quantia i la durada del contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta 
de Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2019/1301, de 
21 de juny.

Per tot l’exposat, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, la Regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments 
municipals proposa a la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, l’adopció 
dels següents:

ACORDS

PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a la segona pròrroga 
de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2016.02).

SEGON. Adjudicar el contracte de subministrament a l’empresa adjudicatària del 
sublot 1.12, ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SLU amb CIF XXXXXX950, del vehicle 
següent, i amb import d’adjudicació de 19.990,65€, 21% d’IVA exclòs:

 Nissan Navara Doble Cabina Pick Up 3250 kg MMA 2.3dCi E6D 120 kW (160 CV) 
6M/T 4x4 Visia [ N36DV4D-MD-C6QM1G ], de color blanc iceberg sòlid i teixit 
grafit, retolat a les dues portes amb l’escut de l’Ajuntament i enganxall de 
remolc homologat. El vehicle serà entregat a les dependències municipals del 
carrer La Pau, 4 (Oficina d’Atenció a la Ciutadania) per l’empresa adjudicatària 
del Sublot 1.12, matriculat i amb les especificacions tècniques indicades en 
aquest informe i en el PPT que regula l’acord marc.

TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 24.188,69€, 
IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.62400 del pressupost 
municipal vigent (PROJECTES 2019/2/AJUNT/35 i 2020/2/AJUNT/1).

QUART. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, així com al Consorci Català 
pel Desenvolupament Local – CCDL (per correu electrònic ccdl@ccdl.cat), i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (preferentment per correu electrònic a 
centraldecompres@acm.cat), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius.
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4. Incoació del contracte de serveis de manteniment integral d’alarmes i 
sistemes intrusió d’edificis i equipaments municipals.

Les instal·lacions de seguretat i les alarmes d’intrusió dels edificis i equipaments 
municipals de Corbera de Llobregat necessiten d’un manteniment que en garanteixi el 
seu funcionament en condicions òptimes, així com d’adequació a la normativa vigent 
en aquells sistemes que estiguin obsolets, i la instal·lació de nous sistemes en 
equipaments que no en disposin actualment.

Atès que l’Ajuntament no disposa ni dels mitjans materials ni personals necessaris i 
adequats per a desenvolupar correctament aquesta prestació, resulta procedent 
contractar una empresa especialitzada en el sector.

En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions 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, la Regidoria de Règim Interior i Equipaments municipals proposa a 
la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis 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, mitjançant el 
procediment obert, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec 
de prescripcions tècniques que regularan aquesta contractació. L’import de licitació 
s’estableix en un màxim 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.

SEGON. Convocar el procediment obert publicant l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini de 15 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, de caràcter plurianual, per import màxim de 
88.719,27€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries 
del pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni als 
pressupostos dels exercicis 2021 i 2022, atenent el següent desglossament:

Prestació P1 Manteniment preventiu:

Exercici 2021 ....................   9.319,42€ (IVA inclòs)
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 02.323.21300 ..... 3.325,08€
 02.933.21300 ..... 3.223,44€
 02.3321.21300 ...    621,94€
 02.342.21300 ..... 1.074,48€
 02.333.21300 .....   537,24€
 02.326.21300 .....   537,24€

Exercici 2022 .................... 15.011,26€ (IVA inclòs)

 02.323.21300 ..... 3.325,08€
 02.933.21300 ..... 6.069,36€
 02.3321.21300 ... 1.318,90€
 02.342.21300 ..... 1.074,48€
 02.333.21300 .....   537,24€
 02.326.21300 .....   537,24€
 02.136.21300 .....   537,24€
 02.132.21300 .....   537,24€
 02.337.21300 .....   537,24€
 02.134.21300 .....   537,24€

Prestació P2 Manteniment correctiu, aplicació 02.130.21200:

Exercici 2021 ................... 1.210,00€ (IVA inclòs)
Exercici 2022 ................... 2.420,00€ (IVA inclòs)

Prestació P3 Manteniment modificatiu (inclou subministrament d’elements i 
instal·lació), aplicació 02.132.62300 (PROJECTE 2020/2/AJUNT/24):

Exercici 2020 ................... 36.758,59€ (IVA inclòs)
Exercici 2021 ................... 24.000,00€ (IVA inclòs)

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

COOPERACIÓ

5. Aprovació de l’addenda al Conveni regulador entre l’Ajuntament i 
l’Associació Rafamans Solidària per la creació d’habitatge d'emergència 
social.

En  data 20 de maig de 2020 l’Ajuntament va concedir a l’Associació Rafamans 
Solidària  (CIF XXXXXX083 ) una subvenció d’import 8.500 € per a ’organització i 
finançament del “Projecte de l’habitatge d’emergència social, en l’àmbit de l’exclusió 
residencial”.
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L’Associació, en data 5 de novembre de 2020 ENTRA-2020-10959, ha exposat que 
degut a la crisi social provocada per la Covid 19 no ha pogut aconseguir prou 
finançament per tal de desenvolupar el projecte objecte del conveni signat, doncs 
tenen prohibit poder desenvolupar concerts, mercats i d'altres actes culturals, que es 
d'on aconseguien el finançament i per aquest motiu sol·liciten que les fiances i/o 
garanties addicionals en relació a l’habitatge llogat al Pge de l’Església 7-9, 2n 1ª de 
Corbera de Llobregat s’afegeixin com a despeses justificables en el conveni 2020.

La Regidoria de l’Àrea de Cooperació considera d’interès públic contribuir al 
desenvolupament del Projecte i proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels 
següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’addenda al Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació 
Rafamans Solidària (Habitatge d’emergència social), en el sentit d’incloure a la 
clàusula Primera del Conveni com a despesa justificable les fiances i/o garanties 
addicionals en relació a l’habitatge llogat al Passatge de l’Església núm. 7-9, 2n 1a. 
L’addenda s’incorpora a l’expedient.

SEGON. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o, si és el seu cas, qui la substitueixi, 
per a la signatura de l’addenda.

TERCER. Notificar l’acord a l’Associació Rafamans Solidària.

6. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 14:30 
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

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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