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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia  2 
de setembre 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 27 DE JULIOL DE 2020.

A les 09:30 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en primera convocatòria, 
per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

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 excusat/des: -    Mercè Rocas i Rubio, regidora

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

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

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

CONTRACTACIÓ

2. Proposta per declarar deserta la licitació del contracte mixt de 
subministrament i serveis per l'adquisició de hardware i software de control 
de presència i accessos.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En data 22 de juny de 2020, La Junta de Govern Local va adoptar l’acord per iniciar la 
tramitació de l’expedient de contractació mixt de subministrament i serveis, per a 
l’adquisició d’un nou programari de control de presència i accessos i 8 terminals de 
control de presència, fitxatges i accés, amb manteniment integral, mitjançant el 
procediment obert simplificat abreujat i amb presentació de Sobre Digital. La 
convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 30 de juny de 2020, amb un període de cinc (5) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 7 de juliol de 2020 a les 23.59 hores. 

Una vegada finalitzat aquest termini cap empresa ha presentat oferta, tal i com es 
desprèn del certificat emès per l’eina Sobre Digital en data 8 de juliol de 2020, que 
s’incorpora a l’expedient sense cap oferta presentada, si bé es pot observar que, en 
els informes de traça que emet l’eina Sobre Digital, dues empreses van iniciar els 
tràmits per a la seva presentació, sense haver-la finalitzat.

Consultades aquestes empreses sobre els motius de la no presentació, una d’elles 
aporta documentació, mitjançant correu electrònic, sobre la impossibilitat de complir 
amb el plec tècnic per no existir cap producte en el mercat que s’ajustés en la seva 
totalitat a les especificacions requerides, i l’altra exposa mitjançant conversa telefònica 
els mateixos arguments tècnics.

En conseqüència, procedeix elevar a la Junta de Govern Local, com a òrgan de 
contractació, la proposta per declarar la licitació deserta i per anul·lar l’autorització de 
la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim de 35.956,36€, 21% d’IVA 
inclòs, amb el desglòs per aplicacions pressupostàries aprovat en el resolen tercer de 
l’acord d’incoació, subordinada al crèdit que es consignés en els pressupostos dels 
anys 2021, 2022, 2023 i 2024, i que forma part de l’expedient, tal i com se’n desprèn 
de l’informe emès en data 9 de juliol de 2020 per la responsable del Servei de 
Contractació, i que forma part de l’expedient.

Així mateix, procedeix efectuar els canvis tècnics necessaris per poder licitar novament 
el contracte, atès que la necessitat de disposar d’aquest objecte continua vigent.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments públics proposa 
a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Declarar desert el procediment de licitació del contracte mixt de 
subministrament i serveis, per a l’adquisició d’un nou programari de control de 
presència i accessos i 8 terminals de control de presència, fitxatges i accés, amb 
manteniment integral, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de 
juny de 2020, pels motius exposats en els antecedents.

SEGON. Anul·lar la despesa autoritzada en el resolent tercer de l’acord d’incoació, per 
import total màxim de 35.956,36€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 02.920.20600, 02.920.62600, 02.920.22799, 02.920.22002 i 
02.920.21900, del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que es consignés 
als pressupostos dels anys 2021, 2022, 2023 i 2024, amb els imports que hi consten.
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TERCER. Notificar aquest acord al responsable del contracte pel seu coneixement i als 
efectes oportuns, i publicar-la en el perfil del contractant.

CONTRACTACIÓ

3. Adjudicació contracte subministrament gasoil calefacció a equipaments i 
edificis de titularitat municipal.

En data 29 de juny de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del subministrament de carburant tipus 
gasoil-C o equivalent per les calderes de calefacció de diversos equipaments, 
instal·lacions i edificis de titularitat municipal, i es va convocar el procediment obert 
simplificat abreujat amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import 
màxim de contracte de 14.459,56€, 21% d’IVA exclòs, amb aplicació de percentatges 
de descompte ofert sobre preu unitari, per a l’any de durada del contracte, sense 
possibilitat de pròrroga, preveient la data d’inici a 1 de setembre de 2020. El preu pel 
qual s’adjudicarà serà l’import màxim total de licitació amb aplicació del major 
percentatge de descompte ofert sobre el preu unitari. El gasoil s’abonarà al preu que 
aparegui al darrer butlletí petroler “Weekly Oil Bulletin” de la Comissió Europea, referit 
a Espanya i al gasoil tipus C (Heating gasoil), immediatament anterior a la petició de 
subministrament, aplicant-li el percentatge de rebaixa que hagi ofert l’adjudicatari en 
la seva oferta, en funció de l’establert a la clàusula 3a del PCT.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 7 de juliol de 2020, amb un període de cinc (5) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 14 de juliol de 2020 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, Societat 
Catalana de Petrolis SA amb CIF A58415779 i registre d’entrada 2020/6924, de 14 de 
juliol, i  Disa Energy SLU amb CIF B59979807 i registre d’entrada 2020/6974, de 14 
de juliol.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant, se’n 
desprèn que s’accepten les dues ofertes presentades, i es proposa l’adjudicació del 
contracte a l’empresa licitadora Societat Catalana de Petrolis SA amb CIF A58415779 
la que ha resultat amb l’oferta millor quant a relació qualitat-preu per haver obtingut 
la major puntuació amb 100 punts en haver ofert un percentatge de descompte de 
5,50% sobre el preu unitari a aplicar per a cada subministrament efectivament 
realitzat, i comprovada la seva capacitat de contractar i solvència en trobar-se al 
corrent de pagament de les obligacions tributàries i de seguretat social, aquesta Mesa 
de Contractació eleva la proposta d’adjudicació a la consideració de la Junta de Govern 
Local, en favor d’aquesta empresa per import màxim de 14.459,56€, 21% d’IVA 
exclòs, amb aplicació del 5,50% de descompte sobre l’últim preu del carburant publicat 
immediatament abans d’efectuar la comanda, per a l’any de durada del contracte, 
establint la data d’inici efectiva l’1 de setembre de 2020. 
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Per tot l’exposat, la Regidoria 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. Adjudicar el contracte de subministrament de carburant tipus gasoil-C o 
equivalent per les calderes de calefacció de diversos equipaments, instal·lacions i 
edificis de titularitat municipal, a l’empresa Societat Catalana de Petrolis SA amb CIF 
A58415779, per import total màxim de 14.459,56€, 21% d’IVA exclòs, amb aplicació 
del 5,50% de descompte sobre el preu unitari que es trobi immediatament publicat 
abans de la comanda, en el darrer butlletí petroler “Weekly Oil Bulletin” de la Comissió 
Europea, referit a Espanya i al gasoil tipus C (Heating gasoil), per a l’any de durada 
del contracte, establint la data d’inici efectiva l’1 de setembre de 2020, amb subjecció 
al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques, el 
Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques 
incloses a la seva proposició.
 
SEGON. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
17.496,07€, 21% d’IVA inclòs, que es  finançarà atenent el següent desglossament:

 Exercici 2020: import màxim de 11.664,05€ (IVA inclòs) amb càrrec a les 
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent

Aplicació pressupostària 02.323.22100……………….. 6.988,12€ 
Aplicació pressupostària 02.933.22100……………….. 1.020,85€ 
Aplicació pressupostària 02.342.22100..…………….. 3.477,96€ 
Aplicació pressupostària 02.337.22100………………..    177,12€

 Exercici 2021: import màxim de 5.832,02€ (IVA inclòs) amb càrrec a les 
següents aplicacions pressupostàries, subordinada al crèdit que es consigni en 
el pressupost municipal de l’any 2021.

Aplicació pressupostària 02.323.22100……………….. 3.494,06€ 
Aplicació pressupostària 02.933.22100………………..    510,42€ 
Aplicació pressupostària 02.342.22100..……………... 1.738,98€ 
Aplicació pressupostària 02.337.22100………………...     88,56€

TERCER. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta, 
una vegada presentades les corresponents factures i siguin degudament conformada 
pels departaments corresponents.

El pagament del preu contracte es realitzarà fraccionat per a cada subministrament 
efectivament realitzats i executats, sense que l’import total pugui sobrepassar el 
consignat.

En aquest sentit, és requisit obligatori per poder atendre la factura, indicar-hi el 
següent:

 CODI CENTRE GESTOR: Codi que identifica qui va fer l'encàrrec i a qui a 
adreçada la factura.

 NUMERO D'OPERACIÓ COMPTABLE (AD, D) que autoritza la factura. 

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

Codi Segur de Validació 6ad7ac60e6e9449a9864c226510d0627001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
02

/0
9/

20
20

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Núm. Exp. General: [EXP.DATGEN.NUG]
La Pau,5 (08757) Referència: [EXP.DATGEN.REF]
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

Aquestes dades consten en el document AD o D annex que es farà arribar junt amb la 
notificació de l’acord d’adjudicació. En cas que la factura no indiqui les dades 
obligatòries requerides, serà retornada.

Les factures s’han de presentar en el Registre Electrònic de Factures de l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat, disponible mitjançant l’aplicació e-Fact accessible des de la 
pàgina web municipal. En totes les factures electròniques la identificació dels centres 
gestos es farà mitjançant els següents codis DIR3:

 Oficina comptable: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat -
Intervenció Comptabilitat
 Òrgan gestor: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat
 Unitat tramitadora: L01080728 Corbera de Llobregat - Centres Gestors

QUART. 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. 

CINQUÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, i a la resta 
d’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.

CONTRACTACIÓ

4. Aprovació preus contradictoris i modificació contracte obres reforma edifici 
municipal carrer La Pau 3.

En data 18 de desembre de 2019 es va formalitzar el contracte de les obres de reforma 
de l’edifici municipal situat al carrer La Pau, 3 amb l’empresa Iarsa obres i promocions 
SL amb CIF B63591077, per import total de 139.915,39€, 21% d’IVA exclòs, 
169.297,62€ IVA inclòs.

El responsable del contracte i director facultatiu de les obres ha emès informe en data 
16 de juliol de 2020, que queda incorporat a l’expedient, en relació als 12 preus 
contradictoris amb import total de PEM de 25.498,51€, generats respecte del projecte 
d’obres aprovat definitivament i adjudicat, sorgits per circumstàncies imprevistes 
durant l’execució de les obres, adjuntant-ne la corresponent justificació de preus 
contradictoris i informe de justificació. 

La incorporació dels nous preus sorgits suposa un increment total de l’import adjudicat 
de 13.091,34€, 21% d’IVA exclòs, equivalent a un 9,36% sobre el contracte adjudicat, 
atès que la seva execució suposa l’eliminació de partides de projecte que queden 
substituïdes pels nous preus. 

L’informe emès pel tècnic responsable i director facultatiu de les obres s’ajusta a 
l’establert a l’article 158 del RGLCAP.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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L’empresa adjudicatària Iarsa obres i promocions SL amb CIF B63591077 ha donat 
conformitat als nous preus, mitjançant la signatura de la justificació de preus i informe 
tècnic, així com de la signatura del nou pressupost de les obres, que ascendeix a un 
total de 153.006,73€, 21% d’IVA exclòs, mitjançant instància amb número de registre 
d’entrada 2020/7099, de 16 de juliol.

L’article 158 RGLCAP estableix que els nous preus, un cop aprovats per l’òrgan de 
contractació, es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del 
projecte, sense perjudici de la tramitació inherent a aquests tipus de modificacions.

El PCAP regulador d’aquest contracte estableix en la clàusula VII.2 relativa a les 
modificacions del contracte, que aquest es podrà modificar només per raons d’interès 
públic i segons el previst a l’article 205 i concordants de la LCSP, tal i com és el cas 
que ara ens ocupa, en no superar l’import proposat per a la modificació, ni en el seu 
conjunt, el 50% de l’import d’adjudicació i en donar-se els supòsits de l’article 205.1 i 
205.2.a) i 205.2.c), on es permeten les modificacions contractuals en supòsits on el 
canvi de contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, i en no 
suposar una modificació substancial respectivament.

Atès el previst a l’article 109.3 de la LCSP on s’estableix que, quan el preu del contracte 
experimenti una variació com a conseqüència d’una modificació de contracte, s’haurà 
de reajustar l’import de la garantia dipositada en el termini de 15 dies comptats des 
de la notificació de l’acord de modificació, per guardar la deguda proporció amb el nou 
preu modificat, cal requerir l’empresa adjudicatària que dipositi un nou import en 
concepte de fiança de 654,57€, que correspondran al 5% del nou preu incrementat 
del contracte.  

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

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals, 
proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels 
següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar els dotze preus contradictoris sorgits durant l’execució del contracte 
d’obres de reforma de l’edifici municipal situat al carrer La Pau, 3, amb import total de 
PEM de 25.498,51€, i atès l’establert en els antecedents i informe emès per la Direcció 
Facultativa de les obres.

SEGON. Aprovar la modificació del contracte per a l’execució de les obres de reforma 
de reforma de l’edifici municipal situat al carrer La Pau, 3, adjudicat a l’empresa Iarsa 
obres i promocions SL amb CIF B63591077, en els termes indicats en la part 
expositiva, per import de 13.091,34€, 21% d’IVA exclòs, suposant un total de l’import 
adjudicat de 153.006,73€€, 21% d’IVA exclòs, i un increment del 9,36%.

TERCER. Requerir l’empresa adjudicatària Iarsa obres i promocions SL amb CIF 
B63591077 per a què presenti dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del 
següent a la recepció de la notificació del present acord, l’acreditació d’haver dipositat 
a disposició de l’Ajuntament la quantitat de 654,57€, que correspon al 5% de l’import 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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d’aprovació de la modificació del contracte, en concepte de fiança, en qualsevol de les 
modalitats acceptades per l’adjudicació del contracte. Concretament, La fiança la 
poden dipositar en metàl·lic al núm. de compte ES27 2100 0552 10 0200006856 
CAIXABANC, SA (la Caixa), i presentar el comprovant per registre electrònic, 
mitjançant la retenció de l'import de les factures a abonar, presentant sol·licitud que 
trobaran en el perfil del contractant en el registre electrònic, o bé amb aval o 
assegurança de caució, utilitzant obligatòriament els models que trobaran en el perfil 
del contractant i que hauran d'estar legitimats davant notari.

QUART. Formalitzar la modificació del contracte en document administratiu i 
mitjançant signatura amb certificats digitals reconeguts, una vegada dipositada la 
nova fiança.

CINQUÈ.  Autoritzar i disposar la despesa per import total de 15.840,52€ (IVA inclòs), 
que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.63202 del 
pressupost municipal vigent.

SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i al tècnic responsable 
del contracte i director facultatiu de les obres, i publicar-lo en el  perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

ENSENYAMENT

5. Aprovació dels convenis del projecte de llengua anglesa a les escoles del 
municipi.

El maig de 2019, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’AFA El Mirador, de l’Escola 
Puig d’Agulles, van signar un Conveni de col·laboració per a l’organització del projecte 
d’auxiliars de conversa en llengua anglesa.

Posteriorment, al desembre de 2019, l’Ajuntament va signar el Conveni de 
col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat per a la implementació 
del projecte d’auxiliars de conversa en llengua anglesa a l’escola Puig d’Agulles.

A la vista de l’èxit del primer curs de funcionament d’aquesta regulació del servei a 
l’Escola Puig d’Agulles, l’AFA El Mirador vol prorrogar el Conveni, i les Associacions de 
les altres tres escoles del municipi demanen que aquesta regulació es faci extensiva a 
totes les escoles.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va informar a les Associacions 
de les escoles El Corb (AFA El Corb), Jaume Balmes (AMPA Corbera) i Cau de la Guineu 
(AMPA Cau de la Guineu) que havien de confirmar per escrit la seva voluntat de signar 
un Conveni amb l’Ajuntament per regular la figura dels auxiliars de conversa als seus 
respectius centres.

Totes les AMPA de les escoles han declarat la seva voluntat de signar el Conveni i que 
l’Ajuntament faci els tràmits de signar també, per altra banda, el Conveni regulador 
amb el Departament d’Educació.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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L’Ajuntament, en conversa amb la Inspecció de zona, va establir un mecanisme 
consistent en la signatura d’un Conveni de col·laboració dintre el propi Ajuntament i 
els serveis territorials d’Educació, segons el qual l’Ajuntament es responsabilitza i 
supervisa en tot moment que el projecte compleixi els mínims de qualitat exigits.

L’Ajuntament, per deixar constància que no serà qui contractarà el personal, i que, per 
tant, no suposarà una despesa directa però si que actuarà com a garant de la qualitat 
del projecte i de l’acompliment de la normativa en la matèria, insta l’AFA El Mirador, 
l’AFA Escola El Corb, l’AMPA Corbera i l’AMPA Cau de la Guineu ha signar sengles 
Convenis de col·laboració amb l’Ajuntament per regular l’organització, la posada en 
funcionament i la supervisió del projecte d’auxiliars de conversa en llengua anglesa.

El 21 de juliol de 20120 el tècnic municipal d’Educació ha emès un informe relatiu a 
aquesta qüestió.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea d’Ensenyament, proposa a la Junta de Govern 
Local l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar prorrogar el Conveni regulador entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i l’AFA El Mirador, així com la signatura dels nous Convenis amb les AMPA 
Corbera, El Corb i Cau de la Guineu, per regular l’organització, la posada en 
funcionament i la supervisió del projecte d’auxiliars de conversa en llengua anglesa a 
les escoles del municipi.

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

TERCER. Notificar el present acord a les entitats implicades perquè en tinguin 
coneixement i als efectes oportuns, tot instant-les a signar el Conveni que a cadascuna 
li pertoqui.

CULTURA

6. Aprovació Subvenció 2020 Associació Comissió de Reis.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment i la promoció 
d’activitats culturals adreçades als seus habitants, per la qual cosa contempla en el 
pressupost general per a l’exercici 2020 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a 
entitats culturals del municipi, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (LGS).

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

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Entre les subvencions directes contemplades al Pressupost vigent, figura a la partida 
33.338.48900, una a favor de l’entitat  Associació de Comissió de  Reis de Corbera de 

Llobregat, per import de 8.000€ per al desenvolupament de la cavalcada de Reis de 
l’any 2020 i per a la coordinació i preparació de les carrosses per a la cavalcada de 
Reis de l’any 2021.

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.

L’entitat Associació Comissió de Reis de Corbera de Llobregat, amb CIF: G66107269, 
per SOL_ENTRA_2020_3792 i 6850, de dates 29 d’abril i 13 de juliol, respectivament, 
ha presentat la sol·licitud de subvenció de 8.000€,  consignada nominativament al 
pressupost per a l’exercici 2020, en concepte de bestreta.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Finances, Cultura, Comerç i Turisme proposa 
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació de 
Comissió de Reis de Corbera de Llobregat, per al desenvolupament de la cavalcada de 
Reis de l’any 2020 i per a la coordinació i preparació de les carrosses per a la cavalcada 
de Reis de l’any 2021.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l’Associació de Comissió de Reis de Corbera de Llobregat, amb CIF: G66107269, per 
import de 8.000€, destinada a finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent 
a les activitats que s’han desenvolupat al llarg del 2020 i per a la coordinació i 
preparació de les carrosses per a la cavalcada de Reis de l’any 2021.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació Comissió de Reis de 
Corbera de Llobregat, amb CIF: G66107269, per import de 8.000€, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 33.338.48900 del vigent pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació del 100% de la despesa en concepte de bestreta, de la 
subvenció atorgada a favor de l'entitat Associació de Comissió de Reis de Corbera de 
Llobregat, amb CIF: G66107269, per import de 8.000€, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 33.338.48900 del vigent pressupost municipal, i procedir al seu 
pagament un cop subscrit el conveni regulador, d'acord amb les condicions establertes 
a la clàusula tercera de l'esmentat conveni.

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

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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SISÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

CULTURA

7. Aprovació subvenció 2020 Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari la realització d’estudis i 
projectes culturals, científics i de reflexió de la realitat comarcal del Baix Llobregat i el 
seu finançament, per la qual cosa contempla en el pressupost general per a l’exercici 
2020 l’atorgament d’un ajut directe a les entitats que contribueixen a vertebrar la 
comarca a nivell cultural, a promoure la cohesió territorial i a difondre els valors 
històrics, socials, culturals i naturals del Baix Llobregat, de conformitat amb el que 
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

Aquestes entitats han de tenir les tasques de desenvolupament cultural, científic i de 
reflexió sobre la realitat comarcal i per objectius, impulsar la recerca en l’àmbit social 
sobre el coneixement de la comarca i els seus pobles i divulgar-ne els resultats, vetllar 
per la defensa del territori, del patrimoni, de la identitat i la història del Baix Llobregat 
i recuperar la memòria democràtica de la comarca. Han d’impulsar l’aprofundiment en 
el coneixement històric i actual de la realitat comarcal, per ajudar a formular respostes 
de conjunt dels fenòmens estudiats. Afavorir la descoberta de l’entorn, fomentant la 
creació de xarxes socioculturals amb una perspectiva integradora i global del treball 
comunitari. Elaborar eines de suport per a institucions i entitats, per a 
investigadors/res, estudiosos/ses, i pels mestres i professorat de la comarca. I per 
assolir aquest objectius promouen l'establiment de convenis de col•laboració amb els 
ajuntaments de la comarca.

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

Entre les subvencions directes contemplades al Pressupost vigent, figura a la partida 
33.334.48902, una a favor del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, per 
import de 750€, per a la realització d’estudis i projectes culturals, científics i de reflexió 
de la realitat comarcal del Baix Llobregat.

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.

L’entitat Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat amb CIF: G08890659, per 
SOL_ENTRA_2020_5741 i 5825, de 18 i 22 de juny, respectivament, ha presentat la 
sol·licitud de subvenció de 750€, consignada nominativament al pressupost per a 
l’exercici 2020, en concepte de bestreta.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Finances, Cultura, Comerç i Turisme, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i el Centre 
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb CIF: G08890659, per a la realització 
d’estudis i projectes culturals, científics i de reflexió de la realitat comarcal del Baix 
Llobregat al llarg de l’any 2020.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa al Centre 
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb CIF: G08890659, per import de 750€, 
destinada a finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent a les activitats 
que s’han desenvolupat a l’any 2020.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa al Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, amb CIF: G08890659, per import de 750€, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 33.334.48902 del vigent pressupost municipal.

QUART.  Reconèixer l’obligació del 100% de la despesa en concepte de bestreta, de 
la subvenció atorgada a favor del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb 
CIF: G08890659, per import de 750€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33.334.48902 del vigent pressupost municipal, i procedir al seu pagament un cop 
subscrit el conveni regulador, d'acord amb les condicions establertes a la clàusula 
tercera de l'esmentat conveni.

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

SISÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

ESPORTS

8. Aprovació convenis de cessió d’ús d’espais esportius a l’agost.

L’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament contempla com una de les seves finalitats, la de 
promoure activitats que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de les persones 
i la col·laboració amb les entitats esportives  del nostre municipi en la tasca comuna 
de promoure i dinamitzar les activitats que es realitzin.

Atès que diversos clubs esportius han sol·licitat a l’Ajuntament l’autorització per l’ús 
de les instal·lacions esportives durant el mes d’agost.

Vist que per la programació de les vacances del personal i l’organització del servei, les 
instal·lacions romanen tancades al públic en general.

Aquest  Ajuntament considera d’interès púbic accedir a les peticions presentades pels 
clubs esportius i per això es pacten les condicions d’ús de les instal·lacions durant 
aquest període

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea d’Esports proposa  a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar els  convenis  d’autorització d’ús d’espais municipals  entre 
l’Ajuntament i les entitats CPA DIADEMA I SOCIETAT ATLETICA CORBERA, els quals 
s’incorporen a aquest expedient amb la vigència que s’estableix en els convenis.

SEGON. Facultar a l’Alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura dels 
convenis.

TERCER. Notificar aquest acord a CPA DIADEMA I SOCIETAT ATLETICA CORBERA, per 
al seu coneixement i efectes.

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 la certificació final de les obres de reforma de les 
dependències de la Policia Local.

En data 9 de desembre de 2019 es va adjudicar el contracte de les obres de reforma de 
les dependències municipals on s’ubica la Prefectura de la Policia Local, a l’empresa 
Pons i Associats SLU amb CIF B64146236, per import màxim de 22.050,00€ 21% d’IVA 
exclòs, 26.680,50€ IVA inclòs.

En data 11 de maig de 2020 es van recepcionar les obres, i en data 9 de juliol de 2020, 
amb registre d’entrada núm. 2020/6760, l’empresa adjudicatària va presentar factura 
junt amb la certificació final, que contempla l’obra executada pendent de certificar per 
import de 189,05€ (IVA inclòs) que, juntament amb els imports certificats a compte en 
les certificacions anteriors per un total de 25.389,42€ (IVA inclòs), conformen un import 
total d’adjudicació de 25.578,47€ (IVA inclòs). La diferència entre l’import adjudicat 
inicialment i el realment executat, amb un decrement de 1.102,03€ (IVA inclòs) que 
representa una disminució del 4,13%, es justifica en l’informe emès per la direcció 
facultativa, que s’incorpora a l’expedient, del que se’n desprèn que s’han produït 
variacions d’amidaments, amb import de PEM de 859,44€, que corresponen a un import 
de PEC de 1.102,03€ IVA inclòs, representant un decrement de 4,13% de l’adjudicat 
inicialment. 

L’article 242.4.i. i ii. de la LCSP estableix que l’excés d’amidaments que no superi el 
10% del preu del contracte inicial, i la inclusió de preus nous que en el seu conjunt no 
superin el 3% del pressupost inicial del mateix, respectivament, no tindran la  
consideració de modificacions del contracte. En conseqüència i en el cas que ens ocupa, 
la variació dels amidaments no suposa modificació de contracte.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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L’article 243 de la LCSP determina que dins el termini de tres mesos, comptats a partir 
de la recepció de l’obra, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final de 
les obres executades, que serà abonada a compte de la liquidació del contracte. 

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

Per tot l’exposat, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de 
contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar les variacions en els amidaments amb un decrement del 4,13% 
amb import de PEC de 1.102,03€, IVA inclòs, (910,77€, IVA exclòs) recollits en la 
certificació final del contracte d’obres de reforma de les dependències municipals on 
s’ubica la Prefectura de la Policia Local.

SEGON. Aprovar la certificació final del contracte de les obres de reforma de les 
dependències municipals on s’ubica la Prefectura de la Policia Local, adjudicat a 
l’empresa Pons i Associats SLU amb CIF B64146236, essent l’import total de les 
mateixes de 25.578,47€ (IVA inclòs), i restant pendent d’abonar al contractista 
l’import de 189,05€ (IVA inclòs).

TERCER. Reconèixer l’obligació per import de 189,05€, IVA inclòs, corresponents a 
import adjudicat pendent de certificar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
20.132.63900 del pressupost municipal vigent.

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

9. 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 12:30 
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.

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

Codi Segur de Validació 6ad7ac60e6e9449a9864c226510d0627001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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