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

 

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

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 de gener de 2022 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 28 de desembre de 2021.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:40 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes 
de l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Roser Bosch Aregall hi assisteixen els membres següents:

- Jordi Anducas i Planas, primer 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
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

Absents i excusats/des:

- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Xavier Miquel i Pons, regidor

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.

2. Adhesió a la primera pròrroga de l’Acord marc del servei d’assegurances 
amb destinació a entitat locals de Catalunya.

ANTECEDENTS
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El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals 
de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació 
administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector 
públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació 
de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis que 
es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals 
adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat 
i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.

Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i 
justificat la licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances 
d’accidents, de vehicles, de responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i 
reclamació de danys, així com la formulació del corresponent encàrrec al CCDL per tal 
que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació. En aquest sentit, mitjançant 
Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de febrer, es resolgué aprovar  formalment 
l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per tal de portar 
a terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del 
corresponent expedient, amb número 2019.01.

En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha 
aprovat definitivament l’adjudicació Lot 1 pòlissa d’accidents a Zurich Insurance PLC, 
Sucursal en España, Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de Seguros y 
Reaseguros, Lot 3 pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes a AIG 
Europe SA, i Lot 4 pòlissa de defensa jurídica i reclamació de danys a ARAG SE, 
Sucursal en España.

En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes dels lots 1,2,3 i 4 per 
un període inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest 
període podrà  ésser prorrogat per dos períodes  de dotze mesos addicionals, com a 
termini màxim cadascun d’ells, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de 
quaranta-vuit mesos com a màxim.

En data 27 de gener de 2020 el Comitè Executiu de l’ACM aprova acceptar formalment 
la cessió  de l’Acord de referència.

En data 19 de juliol de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament 
la primera pròrroga de l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances 
(Exp.2019.01), per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 
2022 fins a 31 de desembre de 2022.

En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 
17/2020 va acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació 
d’assegurances (Exp. 2018.07) amb destinació a les entitats locals de Catalunya a 
l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL.
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En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-
quatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura. 

En data 28 de setembre de 2020 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova la cessió 
de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp. 2018.07).

L’ajuntament de Corbera de Llobregat, en data 30 de novembre de 2012, va aprovar 
l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de 
Catalunya que l’ACM, conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament 
Local, té constituït.

L’ajuntament de Corbera de Llobregat, per Decret Alcaldia 1368/2020 de 29 de 
setembre va aprovar l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.07) 
adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de 
Seguros, SL, per tant que passi a tenir la condició de mediador de l’ajuntament de 
Corbera de Llobregat.

El 31 de desembre de 2021 s’acaba la vigència de les pòlisses actuals d’assegurances 
d’accidents col·lectius dels treballadors municipals i dels bombers voluntaris, 
l’assegurança de vehicles de titularitat municipal, i de responsabilitat de càrrecs electes 
i personal al servei de l’Ajuntament que l’ajuntament de Corbera de Llobregat té 
contractat i són necessària les seves renovacions per l’any 2022.

En aquest sentit, és necessari l’adhesió a la primera pròrroga de l’Acord marc del 
contracte del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2019.01) i contractar les Pòlisses que a continuació s’indiquen: 

Lot 1. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, amb CIF W0072130H, 
per un import de 10.451,50€ per la pòlissa dels treballadors municipals i de 711,62€ 
per la pòlissa dels bombers voluntaris, impostos legals inclosos que graven les pòlisses 
d’assegurances, d’acord amb el pressupost presentat amb RE 2021-13238 de data 1 
de desembre de 2021 i amb vigència des de l’1 de gener de 2022, al 31 de desembre 
de 2022. CPV: 66512100-3 Servei s d’assegurances d’accidents.

Lot 2. Vehicles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros, amb CIF G08171407, per un import total de 7.627,29€ per la pòlissa dels 
vehicles terrestres de titularitat municipal (detallat en el quadre), impostos legals 
inclosos que graven les pòlisses d’assegurances, d’acord amb el pressupost presentat 
amb RE 2021-12427 de data 15 de novembre de 2021 i amb vigència des de l’1 de 
gener de 2022, al 31 de desembre de 2022. CPV: 66514110-0 Serveis d’assegurances 
d’automòbils. 

Matrícula Vehicle i model Servei Garanties 
ACM

Prima 
Total

1646 HMM 4x4 Nissan NP300 Bombers T+V 391,63 €
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7638 FJP Camió Kia FRONTIER 2.5 TCI D-CAB
Brigada 
forestal T+V 466,16 €

6120 KGV
Furgoneta Nissan NV200 COMFORT 1.5 
DCI 85 Brigada obres TR sin Fr 1.243,92 €

8846 JJY Furgoneta Nissan NV200 Brigada obres TR sin Fr 1.036,60 €

1339 HNL Moto Yamaha XMAX250 Policia T+AV 335,45 €

7837 GKB 4x4 Nissan XTRAIL Policia T+V 297,80 €

2541 JNJ Moto HONDA CB 500 Policia T+AV 383,13 €

4500LLN Nissan Leaf 40 KWH ACENTA Policia TR sin Fr 1.192,08 €

5494LLM Nissan Navara
Brigada 
forestal TR sin Fr 1.243,92 €

4367LNZ Nissan Qashqai Acenta
Serveis 
tècnics TR sin Fr 1.036,60 €

    7.627,29 €

Lot 3. Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al servei de l’administració, a favor 
de la mercantil AIG Europe SA, amb CIF W01826206I, per un import total de 
4.138,90€ per la pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil de càrrecs electes i 
personal al servei de l’ajuntament de Corbera de Llobregat, impostos legals inclosos 
que graven les pòlisses d’assegurances, d’acord amb el pressupost presentat amb RE 
2021-13238 de data 1 de desembre de 2021 i amb vigència des de l’1 de gener de 
2022, al 31 de desembre de 2022. CPV: 66516500- Serveis d’assegurances de 
responsabilitat professional.

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 als Acords marcs 
de referència, i les característiques dels serveis objecte del contracte.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte 
a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles 
concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada 
en vigor de la nova LCSP.

SEGON. Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i 
de l’adjudicació de contractes basats en aquests.

TERCER. Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals.

QUART. Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.

CINQUÈ. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que 
regeixen l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 30/2019, 
d’1 de juliol i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
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SISÈ. Ateses les característiques d’aquest 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.

Atès que la tramitació d’aquest expedient s’ha d’efectuar en l’exercici pressupostari 
immediatament anterior al de l’execució, ens trobem davant d’una tramitació 
anticipada de la despesa. De conformitat amb l’establert en els articles 30.4 i 33 de 
les Bases d’execució del pressupost, en ser una despesa consignada a una aplicació 
pressupostària amb consideració de prorrogable i en ser l’import a comprometre 
inferior a la consignació inicial del pressupost en vigor, procedeix la seva tramitació 
condicionant suspensivament a l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar 
les obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent.

Per tot l’exposat, d’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. Del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim 
local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals/o 
articles aplicables de Llei d’organització comarcal, 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 primera 
pròrroga de l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2019.01).

SEGON. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient segons l’establert a l’article 
30.4 de les Bases d’execució del pressupost.

TERCER. Adjudicar el contracte de servei d’assegurances amb destinació al municipi 
de Corbera de Llobregat, les Pòlisses que a continuació s’indiquen:

Lot 1. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, amb CIF W0072130H, 
per un import de 10.451,50€ per la pòlissa dels treballadors municipals i de 711,62€ 
per la pòlissa dels bombers voluntaris, impostos legals inclosos que graven les pòlisses 
d’assegurances, i amb vigència des de l’1 de gener de 2022, al 31 de desembre de 
2022. 

Lot 2. Vehicles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros, amb CIF G08171407, per un import total de 7.627,29€ per la pòlissa dels 
vehicles terrestres de titularitat municipal (detall en el quadre de la part expositiva), 
impostos legals inclosos que graven les pòlisses d’assegurances, amb vigència des de 
l’1 de gener de 2022, al 31 de desembre de 2022.
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Lot 3. Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al servei de l’administració, a favor 
de la mercantil AIG Europe SA, amb CIF W01826206I, per un import total de 
4.138,90€ per la pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil de càrrecs electes i 
personal al servei de l’ajuntament de Corbera de Llobregat, impostos legals inclosos 
que graven les pòlisses d’assegurances, amb vigència des de l’1 de gener de 2022, al 
31 de desembre de 2022.

TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa del contracte de servei 
d’assegurances amb destinació al municipi de Corbera de Llobregat, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries, atenent el següent desglossament i subordinada al crèdit 
que es consigni al pressupost de l’any 2022:
 
Lot 1. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, amb CIF W0072130H, 
per un import total de 11.163,12€ exempt d’IVA,

 02 920 22400 10.451,50€ exempt d’IVA (treballadors ajuntament)
 02 136 22400      711,62€ exempt d’IVA (bombers voluntaris)

Lot 2. Vehicles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros, amb CIF G08171407, per un import total de 7.627,29€ exempt d’IVA,

 02.136.22404 2.101,71€ Brigada Forestal i Bombers
 02.1532.22404 2.280,52€ Brigada Obres
 02.151.22404 1.036,60€ Serveis Tècnics
 02.132.22404 2.208,46€ Policia Local

Lot 3. Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al servei de l’administració, a favor 
de la mercantil AIG Europe SA, amb CIF W01826206I, per un import total de 
4.138,90€ exempt d’IVA,

 02 920 22400 4.138,90€

QUART. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), 
també al mediador Ferrer & Ojeda (pcladera@ferrerojeda.com), així com a la resta 
d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

3. Adjudicació del contracte de subministrament amb instal·lació de tanques 
perimetrals a pista semicoberta d'hoquei.

D’acord amb l’article 42.2.b) del ROM es retira aquest assumpte de l’ordre del dia a 
l’objecte de procedir a la revisió i estudi de les condicions tècniques particulars del 
contracte.

4. Aprovació de l’expedient i adjudicació del contracte de subministrament de 
carburant de vehicles municipals.
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L’Ajuntament té la necessitat d’adquirir combustible tipus carburant per a garantir el 
funcionament i utilització del parc mòbil dels vehicles municipals, així com els rentats 
dels mateixos i complements que puguin necessitar els vehicles.

En no disposar de mitjans personals i materials idonis per dur a terme aquest 
subministrament, es fa necessària la licitació d’un expedient de contractació que 
permeti aconseguir l’objectiu proposat, i doni cobertura amb una durada de 12 mesos, 
amb data d’inici d’efectes 1 de gener de 2022.

L’enginyer municipal ha emès informe que consta a l’expedient on, un cop efectuada 
la negociació i en base al pressupost presentat amb RE 2021/13557 de data 10 de 
desembre de 2021 (pressupost per l’any 2022), per l’empresa Corbera y La Palma, SA 
amb CIF A08856825, com a gestors de la benzinera més propera al municipi actuant 
en nom de Repsol CPP amb CIF 80298839, subministradors del carburant, sol·licita la 
contractació d’aquest subministrament a favor d’aquesta empresa, en ser la benzinera 
més propera al municipi, amb una durada de 12 mesos, prorrogable tres anys més i 
per un import màxim de 21.983,47€, 21% d’IVA no inclòs, per a la durada inicial del 
contracte.

Ateses les característiques d’aquesta contractació el procediment haurà de seguir la 
tramitació ordinària i s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat amb una 
única empresa licitadora, de conformitat amb l’article 168.a.2) de la LCSP. En aquest 
sentit s’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec 
de prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, elaborats a partir de 
la negociació efectuada amb l’empresa i en funció de la seva proposta presentada, i 
que han estat informats per la Secretària acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats 
a l’expedient.

En conseqüència, un cop acordat l’inici de l’expedient de contractació, l’aprovació dels 
plecs i l’adjudicació a l’empresa, es formularà requeriment a l’empresa adjudicatària 
perquè, dins del termini de tres dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què rebi 
la notificació de l’acord d’adjudicació, presenti declaració de conformitat per executar 
el subministrament segons l’establert en els Plecs, basats en la seva proposta 
presentada en data 10 de desembre de 2021 amb RE 2021/13557, així com declaració 
responsable de capacitat d’obrar, de conformitat amb els Annexos I i II del PCAP que 
s’adjuntaran a la notificació d’adjudicació del contracte. Una vegada l’empresa 
adjudicatària hagi presentat la documentació esmentada, es procedirà a la formalització 
del contracte, i es publicarà en el perfil del contractant.

Atès que la tramitació d’aquest expedient s’ha d’efectuar en l’exercici pressupostari 
immediatament anterior al de l’execució, ens trobem davant d’una tramitació 
anticipada de la despesa. De conformitat amb l’establert en els articles 30.4 i 33 de 
les Bases d’execució del pressupost, en ser una despesa consignada a una aplicació 
pressupostària amb consideració de prorrogable i en ser l’import a comprometre 
inferior a la consignació inicial del pressupost en vigor, procedeix la seva tramitació 
condicionant suspensivament a l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar 
les obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent.

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

Codi Segur de Validació 1035f0cecd5e43c8aff325c735e7219b001

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
05

/0
1/

20
22

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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


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 acords 
següents:

PRIMER. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient segons l’establert a l’article 
30.4 de les Bases d’execució del pressupost.

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de subministrament de carburant i 
complements pels vehicles de titularitat municipal, així com el Plec de clàusules 
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques que regularan la 
contractació, pel procediment negociat sense publicitat amb l’empresa Corbera y La 
Palma, SA amb CIF A08856825, com a gestors de la benzinera més propera al municipi 
actuant en nom de Repsol CPP amb CIF 80298839, subministradors del carburant, 
amb una durada inicial d’un any, des de l’1 de gener de 2022, prorrogable tres anys 
més.

TERCER.  Adjudicar el contracte de subministrament de carburant i complements pels 
vehicles de titularitat municipal a l’empresa Corbera y La Palma, SA amb CIF 
A08856825, per import màxim de 21.983,47€, 21% d’IVA exclòs, per a la durada 
inicial, amb possibilitat de ser prorrogat per tres anys més.

QUART. Autoritzar i disposar la despesa per import màxim de 26.600,00€, que inclou 
l’IVA, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries atenent el següent desglossament, 
subordinades al crèdit que es consigni en el pressupost municipal de l’any 2022:

 Aplicació pressupostaria 02.920.22103, amb un màxim de 1.650,00€
 Aplicació pressupostària 02.920.21400 amb un màxim de 150,00€
 Aplicació pressupostària 02.151.22103 amb un màxim de 4.050,00€
 Aplicació pressupostària 02.151.21400 amb un màxim de 150,00€
 Aplicació pressupostària 02.1532.22103 amb un màxim de 3.300,00€
 Aplicació pressupostària 02.1532.21400 amb un màxim de 150,00€
 Aplicació pressupostària 02.136.22103 amb un màxim de 3.900,00€
 Aplicació pressupostària 02.136.21400 amb un màxim de 150,00€
 Aplicació pressupostària 02.132.22103 amb un màxim de 10.350,00€
 Aplicació pressupostària 02.132.21400 amb un màxim de 150,00€
 Aplicació pressupostària 02.136.22103 amb un màxim de 2.250,00€
 Aplicació pressupostària 02.136.21400 amb un màxim de 150,00€
 Aplicació pressupostària 02.342.22103 amb un màxim de 200,00€

CINQUÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, juntament amb els 
plecs que regulen la contractació, i publicar-lo en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

SISÈ. Requerir l’empresa adjudicatària que aporti, en el termini màxim de tres dies 
hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord, la declaració 
de conformitat (Annex II) per executar el subministrament en les mateixes condicions 
que en el pressupost presentat, així com la declaració responsable (Annex I) del Plec 
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de clàusules administratives particulars adjunt a aquesta notificació, com a requisit 
per a la formalització del contracte.

SETÈ.  Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 dies 
hàbils següents a l’enviament de la notificació de l’adjudicació.

5. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del projecte d’obres per a 
executar la restitució del talús de la Guixera d’en Bonastre.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/1488, de 9 d’agost, en avocació puntual de la 
competència delegada a la Junta de Govern Local, es va aprovar inicialment el 
document tècnic “Projecte Constructiu de restitució del Talús de la Guixera d’en 
Bonastre a Corbera de Llobregat”, amb un pressupost d’execució total de 576.254,3€, 
IVA inclòs, amb un termini total d’execució de 6 mesos, corresponent a les obres a 
executar per part de l’Administració en àmbit públic l’import de 457.170,44€, 21% 
d’IVA inclòs, i un termini d’execució de 4,5 mesos, essent l’import restant la 
corresponent a la part privada que haurà d’executar al seu càrrec el propietari de la 
mateixa.

El projecte es va sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant 
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 17 d’agost de 
2021 amb codi CVE202110106549, i en el tauler d’edictes electrònic de la Corporació 
entre els dies 17 d’agost i 28 de setembre de 2021, als efectes d’al·legacions i 
reclamacions.

Un cop finalitzat el termini i consultades les dades del Registre de l’Ajuntament, consta 
presentada una única al·legació al projecte, amb registre d’entrada 2021/10493, de 
28 de setembre, per part del Sr. J. A. actuant en nom i representació del Sr. A. M. S., 
propietari de la parcel·la del carrer La Salut, 24, de Corbera de Llobregat.

Les al·legacions presentades fan referència a qüestions de caire jurídic i de caire tècnic, 
i han estat respostes per part de la Secretaria General de l’Ajuntament i del tècnic 
responsable del contracte, en informes jurídic i tècnic respectivament, ambdós de data 
16 de desembre de 2021 i que s’incorporen a l’expedient, i que es notificaran a 
l’interessat conjuntament amb el present acord i amb el document tècnic “Memòria 
Tècnica. Resposta al·legacions” redactat per l’empresa Tècnica y Proyectos, SA, 
(TYPSA), autora i redactora del projecte constructiu objecte de l’al·legació, i que ha 
estat presentat en aquest Ajuntament mitjançant instància amb registre d’entrada 
núm. 2021/13667, de 14 de desembre.

Dels informes emesos se’n desprèn que una única al·legació ha estat estimada 
parcialment, la relativa a la finalització del talús projectat en el projecte constructiu en 
la zona de contacte amb el mur del carrer de la Salut 24, mentre que la resta han 
estat desestimades, pels motius que consten en sengles informes. Així mateix, se’n 
desprèn que l’al·legació estimada parcialment comporta una modificació no substancial 
del projecte aprovat inicialment, per la qual cosa d’acord amb els articles 42 i següents 
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del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, no procedeix la repetició d’un nou tràmit d’aprovació.

La competència per a l’aprovació d’aquest projecte correspon a l’Alcaldia de 
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament 
aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern Local.

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

PRIMER. Estimar parcialment l’al·legació relativa a la finalització del talús projectat 
en el projecte constructiu en la zona de contacte amb el mur del carrer de la Salut 24, 
de conformitat amb l’establert en els informes jurídic, tècnic i dels redactors del 
projecte.  

SEGON. Desestimar en la seva totalitat la resta d’al·legacions presentades, de 
conformitat amb l’establert en els informes jurídic, tècnic i dels redactors del projecte.

TERCER. Aprovar definitivament el document tècnic “Projecte Constructiu de restitució 
del Talús de la Guixera d’en Bonastre a Corbera de Llobregat”, amb un pressupost 
d’execució total de 576.254,3€, IVA inclòs, amb un termini total d’execució de 6 
mesos, corresponent a les obres a executar per part de l’Administració en àmbit públic 
l’import de 457.170,44€, 21% d’IVA inclòs, i un termini d’execució de 4,5 mesos, 
essent l’import restant la corresponent a la part privada que haurà d’executar al seu 
càrrec el propietari de la mateixa, amb les modificacions no substancials que comporta 
l’estimació parcial de l’al·legació relativa a la finalització del talús projectat en el 
projecte constructiu en la zona de contacte amb el mur del carrer de la Salut 24.

QUART. Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, i en 
el tauler d’edictes electrònic de la Corporació

CINQUÈ. Notificar aquest acord als propietaris de la part privada i al propietari de la 
finca del carrer La Salut, 24.

6. Adjudicació del contracte d'obres de consolidació del talús de la Guixera 
d'en Bonastre.

En data 13 de setembre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació obres necessàries per executar la restitució 
del talús de la guixera d’en Bonastre dins de la finca de titularitat municipal a Corbera 
de Llobregat, 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 inicialment i en fase d’exposició pública, han de regular aquesta 
contractació. L’import de licitació total es va establir en un màxim de 377.826,81€, 
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21% d’IVA exclòs, i el termini d’execució en un màxim de 4,5 mesos. Així mateix, 
l’adjudicació del contracte i, en conseqüència l’inici de les obres, es va condicionar 
suspensivament a l’aprovació definitiva del projecte executiu, que es troba aprovat 
inicialment i, actualment, en fase de resolució d’al·legacions presentades contra 
l’aprovació inicial, i posterior aprovació definitiva.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 16 de setembre de 2021, amb un període de vint (20) dies naturals per a 
presentar ofertes, mitjançant l’Eina Sobre Digital de la Plataforma de Contractació 
Pública, essent l’últim dia el 6 d’octubre de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació quatre (4) empreses han presentat proposicions, essent 
per ordre de presentació i tal i com consta en el certificat d’ofertes presentades empès 
per l’Eina Sobre Digital, TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, 
S.A. amb CIF A64966179 i registre d’entrada 2021/10818, de 6 d’octubre a les 09:59 
hores; CONTRATAS VILOR S.L. amb CIF B97400626 i registre d’entrada 2021/10821, 
de 6 d’octubre a les 10:47 hores; SOLUTIOMA, S.L. amb CIF B65858938 i registre 
d’entrada 2021/10858, de 6 d’octubre a les 17:47 hores; i PERFO-ROCA, SL amb CIF 
B17039660 i registre d’entrada 2021/10862, de 6 d’octubre a les 20:17 hores. 

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 totes les ofertes presentades han estat acceptades, per complir amb la 
solvència i capacitat requerides en la documentació aportada i no sobrepassar els 
imports oferts el de licitació, i que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu és la 
presentada per l’empresa licitadora TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE 
LADERAS Y OBRAS, SA amb CIF A64966179, en haver obtingut una puntuació total de 
100,00 punts, no sobrepassar l’import ofert el de licitació, no haver incorregut en 
baixa anormal, i tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència econòmica i tècnica 
requerides, havent ofert un import màxim total de 288.422,94€, IVA exclòs. En 
conseqüència, es proposa per a la seva adjudicació.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/1925, de 18 d’octubre, es va requerir l’empresa 
TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA amb CIF 
A64966179, per a què en el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament 
del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança definitiva del 5% de l’import 
d’adjudicació, essent l’import requerit de 14.421,15€, com a requisit previ per a 
l’adjudicació del contracte. La notificació del Decret es va efectuar en data 19 
d’octubre, finalitzant el termini concedit el 28 d’octubre de 2021. Els condicionants 
requerits en el Decret d’Alcaldia núm. 2021/1925, de 18 d’octubre, han estat complerts 
correctament en haver estat dipositada assegurança de caució per aquest concepte en 
data 21 d’octubre, que forma part de l’expedient.

Atès que l’adjudicació d’aquest contracte es va condicionar suspensivament a 
l’aprovació definitiva del projecte, i atès que aquest serà aprovat definitivament per 
acord de Junta de Govern Local de 27 de desembre, en acord immediatament anterior 
al present, procedeix tramitar l’acord d’adjudicació del contracte.
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Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Via Pública proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres necessàries per executar la restitució del 
talús de la guixera d’en Bonastre dins de la finca de titularitat municipal a Corbera de 
Llobregat, a l’empresa TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, 
SA amb CIF A64966179, per import màxim de 288.422,94€, IVA exclòs, per a la 
totalitat de l’execució del contracte, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, projecte aprovat definitivament, el Plec de Clàusules Administratives 
Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició. 

SEGON. El termini d’execució del contracte s’estableix en un màxim de 4,5 mesos, a 
comptar de la data d’inici de les obres la qual tindrà lloc una vegada aprovat el pla de 
seguretat i salut que haurà de presentar l’empresa adjudicatària tal i com s’estableix 
en la clàusula VII.5 del PCAP, i s’iniciarà amb la signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig que no podrà ser superior a una setmana a comptar de l’aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut.

TERCER. L’empresa adjudicatària ha declarat que realitzarà subcontractació i, en 
aquest sentit, el Pla de Seguretat i Salut serà informat per la persona que es designi 
per part de l’Ajuntament com a coordinador en matèria de seguretat i salut, amb càrrec 
a l’empresa adjudicatària. En aquest sentit se’ls requereix perquè en el termini màxim 
de 5 dies naturals a comptar de la data de notificació del present acord, presenti 
mitjançant instància al registre electrònic de l’Ajuntament, el preceptiu Pla de 
Seguretat i Salut, així com tota la documentació acreditativa de les empreses a 
subcontractar quant a aptitud i solvència, així com les dades, currículum i titulació de 
la persona que contractaran per a executar la coordinació en matèria de seguretat i 
salut en fase d’execució de les obres. Una vegada presentat, l’Ajuntament designarà i 
nomenarà al coordinador, i aquest haurà de presentar el seu informe per a aprovar el 
Pla de Seguretat i Salut presentat.

El coordinador en matèria de Seguretat i Salut designat informarà en el termini de cinc 
(5) dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà 
els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord 
amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a dos 
(2) dies naturals.

Si per incomplir l’empresa adjudicatària els terminis indicats en el paràgraf anterior, 
no fos possible començar les obres en el termini indicat en aquest plec, l’Ajuntament 
podrà deixar sense efecte l’adjudicació per tal d’efectuar-la en favor de la següent 
empresa licitadora.

QUART. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 348.991,76 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.1530.61916 (PROJECTE 2021/2/AJUNT/8) del pressupost municipal vigent.

CINQUÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir de 
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l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de 
clàusules i el resum del projecte com a part integrant, i es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

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

7. Adjudicació del contracte d’obres de reparació del mur exterior de les 
pistes esportives semicobertes. 

En data 2 de novembre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de les obres necessàries per executar la 
reparació del mur exterior de les pistes esportives semi-cobertes, adjacent a la Plaça 
dels Països Catalans de Corbera de Llobregat, i es va convocar la licitació pel 
procediment obert simplificat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació 
harmonitzada, amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import 
màxim de 83.736,36€, 21% d’IVA exclòs, en els termes i condicions establertes en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i document tècnic, aprovats juntament 
amb l’expedient de licitació, amb un termini d’execució màxim de 6 setmanes.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 4 de novembre de 2021, amb un període de vint (20) dies naturals per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 24 de novembre de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, essent 
per ordre de presentació IMUNTANYA SL amb CIF B25526674 i registre d’entrada 
2021/12803, de 23 de novembre a les 16.37; i PERFO-ROCA, SL amb CIF B17039660 
i registre d’entrada 2021/12815, de 24 de novembre a les 08.37.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa en data 29 de novembre, que forma part de l’expedient i es publicarà en 
el perfil del contractant, se’n desprèn que van ser acceptades totes les empreses 
licitadores per complir amb la solvència i capacitat requerides en la documentació 
aportada i no sobrepassar els imports oferts el de licitació, i que l’oferta amb la millor 
relació qualitat-preu és la presentada per l’empresa licitadora Perforaciones y 
Voladuras Ros Carbó, SL (Perfo-Roca) amb CIF B17039660, en haver obtingut una 
puntuació total de 100,00 punts, no sobrepassar l’import ofert el de licitació, no haver 
incorregut en baixa anormal, i tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència 
econòmica i tècnica requerides, havent ofert un import màxim total de 69.964,48€, 
IVA exclòs. En conseqüència, es proposa per a la seva adjudicació.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/2339, de 3 de desembre, es va requerir l’empresa 
Perforaciones y Voladuras Ros Carbó, SL (Perfo-Roca) amb CIF B17039660, per a què 
en el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités 
l’import corresponent a la fiança definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, essent 
l’import requerit de 3.498,22€, com a requisit previ per a l’adjudicació del contracte. 
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La notificació del Decret es va efectuar en data 9 de desembre, finalitzant el termini 
concedit el 17 de desembre de 2021. Els condicionants requerits en el Decret d’Alcaldia 
núm. 2021/2339, de 3 de desembre, han estat complerts correctament en haver estat 
efectuada transferència bancària per l’import requerit en data 16 de desembre, que 
forma part de l’expedient.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Via pública proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres necessàries per executar la reparació del 
mur exterior de les pistes esportives semi-cobertes, adjacent a la Plaça dels Països 
Catalans de Corbera de Llobregat, a l’empresa PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS 
CARBÓ, SL (PERFO-ROCA) amb CIF B17039660, per import màxim de 69.964,48€, 
IVA exclòs, per a la totalitat de l’execució del contracte, amb subjecció al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, document tècnic aprovat, el Plec de Clàusules 
Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva 
proposició. 

SEGON. El termini d’execució del contracte s’estableix en un màxim de 6 setmanes, 
a comptar de la data d’inici de les obres, i sempre que hagi estat aprovat el pla de 
seguretat i salut que haurà de presentar l’empresa adjudicatària tal i com s’estableix 
en la clàusula VII.5 del PCAP, i s’iniciarà amb la signatura de l’acta d’inici de les obres 
que no podrà ser superior a una setmana a comptar de l’aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut. A l’inici de les obres es signarà la corresponent acta d’inici. 

TERCER. Requerir l’empresa adjudicatària PERFORACIONES Y VOLADURAS ROS 
CARBÓ SL (PERFO-ROCA), amb CIF B17039660 per a què presenti mitjançant registre 
electrònic de l’Ajuntament, en el termini inajornable de cinc dies naturals a comptar 
de l’enviament de la notificació del present acord, el preceptiu Pla de Seguretat i Salut.

L’empresa adjudicatària ha declarat que no realitzarà subcontractació i, en aquest 
sentit, el Pla de Seguretat i Salut serà informat pel supervisor de les obres i 
responsable del contracte, Sr. R. de M., qui també assumirà la Coordinació en matèria 
de seguretat i salut en fase d’execució de les obres. 

QUART. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 84.657,02euros 
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.1531.61916 (Projecte 2021/2/AJUNT/11) del pressupost municipal vigent.

CINQUÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir de 
l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de 
clàusules i el plec de condicions com a part integrant, i es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les empreses 
licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
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8. Incoació del contracte de subministrament amb instal·lació d'equipament 
per a la renovació i millora de la xarxa LAN i WIRELESS municipal 

Actualment la xarxa informàtica i de comunicacions de l’ajuntament de Corbera de 
Llobregat es composa de switches multifabricant que proveeixen la connexió tant a 
equips d’usuaris finals, com als diferents elements de la xarxa necessaris pel 
funcionament dels serveis municipals: impressores, servidors, punts d’accés, cabines, 
telèfons IP, etc.

Aquests elements estan donant servei des de fa molt de temps, i atès l’increment de 
les prestacions i consums, han sorgit diversos problemes greus que necessiten ser 
solucionats. Totes aquestes limitacions provoquen deficiències en el rendiment de la 
xarxa, en la seguretat, dificultant la gestió i impedint el normal desenvolupament de 
les tasques dels usuaris. Per tot l’exposat, es considera necessària la renovació i 
adequació de la infraestructura actual, amb un esquema de gestió centralitzada, amb 
els últims estàndards del mercat en matèria de seguretat i performance en la xarxa 
LAN i Wireless.

Aquestes feines han de ser realitzades per una empresa especialitzada que inclogui 
tant el subministrament com la instal·lació. 

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

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament amb instal·lació de 
de tot l’equipament necessari per a la renovació i adequació de la xarxa cablejada i 
sens fils (LAN i WIRELESS) de l’ajuntament de Corbera de Llobregat, incloent la posada 
en marxa de la nova xarxa resultant, mitjançant el procediment obert simplificat amb 
tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, 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 60.378,10€, 
21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de l’execució del contracte, amb aplicació dels 
preus unitaris establerts el Plec de Prescripcions Tècniques per a cada subministrament 
a executar, i una durada del contracte que s’estableix des de la data que consti en 
l’acord d’adjudicació i fins a la posada en marxa total de la nova instal·lació, incloent-
hi la formació. El termini d’execució de la nova instal·lació i posada en marxa no podrà 
superar dos mesos a comptar de la data que es fixi en l’acord d’adjudicació. L’import 
del contracte serà el que resulti de l’oferta efectuada per l’empresa licitadora, i la baixa 
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oferta serà la que s’apliqui uniformement als preus unitaris que, en cap cas, podran 
sobrepassar els indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat 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 per import màxim de 73.057,50€, 21% d’IVA inclòs, 
que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.62600 (Projecte 
econòmic 2021/4/AJUNT/4), del pressupost municipal vigent.

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

9. Incoació de l’expedient de contractació de les obres pel condicionament 
bàsic de les instal·lacions esportives de la Creu de l'Aregall.

Les instal·lacions esportives situades a la parcel·la de Dotació Privada de la 
urbanització Creu de l’Aragall, entre els carrers de l’Alzina i del Segre, es troben molt 
malmeses i degradades, després d’anys d’abandonament, i és voluntat municipal 
renovar-les i preparar la parcel·la amb les connexions a les xarxes municipals de 
clavegueram i d’aigua potable i l’escomesa elèctrica a la companyia subministradora, 
per poder tornar-les a posar en ús.

L’objecte del contracte és l’execució d’obres i actuacions necessàries pel 
condicionament bàsic de les instal·lacions esportives de La Creu de l’Aregall, segons 
projecte aprovat inicialment en data 13 de juliol de 2020 i que es troba en fase 
d’exposició pública, amb un import d’execució total de 27.968,38€, 21% d’IVA inclòs, 
això és 23.114,36€, IVA exclòs, de conformitat amb el pressupost del document tècnic, 
i un termini d’execució de 4 setmanes. 

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, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de 
contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres necessàries pel 
condicionament bàsic de les instal·lacions esportives de La Creu de l’Aregall, i iniciar 
els tràmits per a la seva licitació i adjudicació, mitjançant el procediment obert 
simplificat abreujat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, 
aprovant-ne el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament amb el 
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Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament i el projecte 
aprovat inicialment i en fase d’exposició pública, regularan aquesta contractació. 
L’import de licitació total s’estableix en un màxim de 23.114,36€, 21% d’IVA exclòs, i 
un termini d’execució màxim de 4 setmanes.

L’adjudicació d’aquest contracte i, en conseqüència l’inici de les obres, resta 
condicionada suspensivament a l’aprovació definitiva del projecte executiu, que es 
troba aprovat inicialment i en exposició pública, preveient com a data màxima de 
publicació el 4 de febrer de 2022.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a 
presentar les proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. 
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 27.968,38 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
10.342.62200 (PROJECTE 2021/2/AJUNT/5/1) del pressupost municipal vigent.

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

10. Aprovació i incoació de l’expedient de contractació de les obres de 
renovació de la xarxa de clavegueram per a la creació del nou node del camp 
de futbol municipal i la nova claveguera al Carrer de Frederic Soler “Pitarra”.

És necessari donar solució a l’envelliment que pateix la xarxa de clavegueram 
municipal del node d’entrada des del Carrer de Frederic Soler “Pitarra” cap al camp de 
futbol municipal, atès que les pèrdues d’aquest clavegueram, ja en el tram del propi 
camp, estan afectant a l’ús de la instal·lació. El node d’entrada al camp de futbol, al 
vial sense nom entre els Carrers de la Font Vella i Buenos Aires, s’ha de renovar donat 
que algunes clavegueres molt antigues tenien un traçat que envaeix parcialment 
propietats privades. Des del pou P1117 (al Carrer de la Font Vella) es modificarà el 
traçat del tub número 1731 de tal manera que es crearà el nou pendent en direcció 
contraria a l’actual, fins al pou de nova creació P1194. També s’anul·larà la sortida 
actual que es fa mitjançant el tub 1671. Totes aquestes actuacions són al Carrer de la 
Font Vella. Des del nou pou P1194, es passarà a la part baixa del Vial sense nom entre 
els Carrers de la Font Vella i Buenos Aires, al pou de nova creació P1193 i d’aquí es fa 
tot el traçat del Carrer de Frederic Soler “Pitarra” i es desviarà la sortida pel Carrer de 
Josep Tarradellas que pot admetre aquestes aigües sense problema atès que la 
claveguera ha estat renovada al gener del 2021.

L’objecte d’aquest contracte són les obres necessàries per a la renovació de la xarxa 
de clavegueram per a la creació del nou node del camp de futbol al Vial sense nom 
entre els carrers de Font Vella i Buenos Aires i la nova claveguera al Carrer de Frederic 
Soler “Pitarra”, segons el projecte executiu de desembre de 2021, que ha estat aprovat 
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inicialment en data 13 de desembre de 2021, i sotmès a exposició pública pel termini 
de 30 dies hàbils a comptar de la publicació de l’anunci d’aprovació inicial en el BOPB, 
com a pas previ per a la seva aprovació definitiva, essent la data final d’exposició 
pública prevista el 4 de febrer de 2022,  amb un import d’execució de 103.443,94€, 
21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 6 setmanes.

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el document tècnic, 
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 Serveis Públics proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres necessàries per executar la 
renovació de la xarxa de clavegueram per a la creació del nou node del camp de futbol 
municipal al Vial sense nom entre els carrers de Font Vella i Buenos Aires i la nova 
claveguera al Carrer de Frederic Soler “Pitarra”, 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 inicialment i en fase d’exposició 
pública, regularan aquesta contractació. L’import de licitació total s’estableix en un 
màxim de 103.443,94€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 6 
setmanes.

L’adjudicació d’aquest contracte i, en conseqüència l’inici de les obres, resta 
condicionada suspensivament a l’aprovació definitiva del projecte executiu, que es 
troba aprovat inicialment i en exposició pública, preveient com a data màxima de 
publicació el 4 de febrer de 2022.

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 125.167,17 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
13.160.61901 (PROJECTE 2021/2/AJUNT/16/1) del pressupost municipal vigent.

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

11. Aprovació i incoació de l'expedient per a la contractació d'obres de 
reposició i millora de les voreres del municipi
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Les voreres del municipi precisen d’actuacions que en permetin garantir el seu 
manteniment en condicions òptimes d’ús en tot el terme municipal.

L’objecte d’aquest contracte són les obres necessàries per a la reposició i millora de 
les voreres i paviments destinats a l’ús de vianants en el municipi de Corbera de 
Llobregat, i la definició dels materials, tipologia i dels procediments constructius per a 
la seva execució, de conformitat amb l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
Queden fora del contracte la reposició de paviments asfàltics.

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el document tècnic, 
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 i el plec de 
prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats 
favorablement per la Secretària acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a 
l’expedient.

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

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres necessàries per executar la 
reposició i millora de les voreres i paviments destinats a l’ús de vianants en el municipi 
de Corbera de Llobregat, i la definició dels materials, tipologia i dels procediments 
constructius per a la seva execució, 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 i el Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules 
administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. 
L’import màxim a efectes de licitació, segons pressupost que consta al Plec de 
Prescripcions Tècniques, és de 126.013,91€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la 
durada del contracte amb aplicació dels preus unitaris establerts a l’Annex 1 del Plec 
de Prescripcions Tècniques, per a cada prestació efectivament executada. L’import dels 
preus unitaris a aplicar serà el que resulti de l’aplicació de la baixa que efectuï el 
licitador en la seva oferta.

El preu pel qual finalment s’adjudicarà el contracte serà el de licitació amb aplicació 
del percentatge de descompte sobre els preus unitaris.

La durada del contracte s’estableix des de la notificació de l’acord d’adjudicació i fins 
el 31 de desembre de 2022, sense possibilitat de ser prorrogat.

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 152.476,83 
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euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.1532.61918 (Projectes 2019/2/AJUNT/36/1 i 2021/2/AJUNT/13/1) del pressupost 
municipal vigent.

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

12. Aprovació declaració deserta licitació contracte subministrament, en dos 
lots, d'instruments musicals i equip de sonorització per l'Escola de Música.

En data 7 de desembre de 2021, La Junta de Govern Local va adoptar l’acord per 
iniciar la tramitació de l’expedient de contractació del subministrament per a 
l’adquisició de diversos instruments musicals amb els seus accessoris, i un equip 
complert de sonorització per a l’Escola municipal de música, mitjançant el procediment 
obert simplificat abreujat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació 
harmonitzada, i dividit en dos lots, i amb presentació de Sobre Digital, convocant el 
procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini de 5 dies hàbils per a presentar les proposicions, a 
partir del següent de la seva publicació. La convocatòria de la licitació es va publicar 
en el perfil del contractant de la Corporació en data 10 de desembre de 2021, essent 
l’últim dia el 17 de desembre de 2021 a les 23.59 hores. 

Una vegada finalitzat aquest termini cap empresa ha presentat oferta en cap dels dos 
lots en què es divideix la licitació, tal i com es desprèn del certificat emès per l’eina 
Sobre Digital en data 21 de desembre de 2021, que s’incorpora a l’expedient. Així 
mateix, des de l’eina Informe de traça del Sobre Digital es pot comprovar que només 
l’empresa Musical Campos SL ha iniciat tràmits per a la presentació d’ofertes, però 
sense acabar-los i, per tant, no consta com oferta presentada.

En conseqüència, procedeix elevar a la Junta de Govern Local, com a òrgan de 
contractació, la proposta per declarar la licitació deserta i anul·lar l’autorització de la 
despesa per import total màxim de 15.241,31 euros€, 21% d’IVA inclòs, amb el 
desglossament per aplicacions pressupostàries i projectes econòmics aprovat en el 
resolent tercer de l’acord d’incoació, i que forma part de l’expedient.

Així mateix, procedeix comunicar l’acord de licitació deserta al responsable del 
contracte i redactor del plec tècnic, pel seu coneixement i als efectes oportuns per 
determinar-ne el motiu i, si escau, procedir a una nova licitació.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea d’Educació,  proposa a la Junta de Govern local, 
com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Declarar desert els dos lots del procediment de licitació del contracte del 
subministrament per a l’adquisició de diversos instruments musicals amb els seus 
accessoris, i un equip complert de sonorització per a l’Escola municipal de música, 
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aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de desembre de 2021, pels 
motius exposats en els antecedents.

SEGON. Anul·lar la despesa autoritzada en el resolent tercer de l’acord d’incoació per 
import màxim del contracte de 15.241,31 euros, que es finançarà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.326.62500 (Projecte econòmic 2019/2/AJUNT/28 
241,31€ i Projecte econòmic 2021/4/AJUNT/10 15.000€) del pressupost municipal 
vigent.

TERCER. Notificar aquest acord al responsable del contracte pel seu coneixement i als 
efectes oportuns, i publicar-la en el perfil del contractant.

13. Aprovació expedient i incoació del contracte d’obres de reposició i millora 
paviments asfàltics de les vies públiques.

Els paviments asfàltics del municipi precisen d’actuacions que en permetin garantir el 
seu manteniment en condicions òptimes d’ús en tot el terme municipal.

L’objecte d’aquest contracte són les obres necessàries per a la reposició i millora del 
paviment asfàltic de la via pública del municipi de Corbera de Llobregat, i la definició 
dels materials, tipologia i dels procediments constructius per a la seva execució, de 
conformitat amb l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques. Queden fora del 
contracte la reposició de paviments de panots de formigó de les voreres.

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el document tècnic, 
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 i el plec de 
prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats 
favorablement per la Secretària acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a 
l’expedient.

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

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres necessàries per executar la 
reposició i millora del paviment asfàltic de la via pública del municipi de Corbera de 
Llobregat, i la definició dels materials, tipologia i dels procediments constructius per a 
la seva execució, 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 i el Plec de 
prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives 
generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. L’import màxim a 
efectes de licitació, segons pressupost que consta al Plec de Prescripcions Tècniques, 
és de 297.520,66€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada del contracte amb 
aplicació dels preus unitaris establerts a l’Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques, 
per a cada prestació efectivament executada. L’import dels preus unitaris a aplicar 
serà el que resulti de l’aplicació de la baixa que efectuï el licitador en la seva oferta.
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El preu pel qual finalment s’adjudicarà el contracte serà el de licitació amb aplicació 
del percentatge de descompte sobre els preus unitaris.

La durada del contracte s’estableix des de la notificació de l’acord d’adjudicació i fins 
el 31 de desembre de 2022, sense possibilitat de ser prorrogat.

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 360.000,00 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.1532.61915 (Projecte 2021/2/AJUNT/12/1) del pressupost municipal vigent.

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

14. Aprovació pròrroga conveni FAREM, any 2022.

En data 22 de novembre de 2021 s’aprova per Junta de Govern Local el conveni entre 
l’associació de persones amb discapacitat Farem i l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat reconeix i valora el treball que realitza aquesta 
entitat en el nostre municipi, per la qual cosa considera convenient per a l’interès 
públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una subvenció directa 
que permeti a l’associació disposar tant de les instal·lacions com dels mitjans 
necessaris per a la realització d’activitats d’acció social, com servei de suport i 
assessorament integral a famílies, tallers i xerrades, etc., així com la dinamització 
d’entitats de la comarca (potenciar el teixit associatiu).

Les parts han manifestat interès en seguir col·laborant en el projecte, fet que porta 
aquesta regidoria a proposar la pròrroga del conveni de col·laboració per a l’any 2022, 
que té vigència des del primer de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022. A 
tal efecte, està prevista una consignació nominativa en el Pressupost general 2022 per 
a l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat. 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament 
de Corbera de Llobregat i l'associació de persones amb discapacitat Farem per un any 
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per l'exercici 2022 condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost 
2022.

SEGON. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.

15. Aprovació pròrroga conveni CORDIBAIX, any 2022.

En data 26 d’abril de 2021 s’aprova per Junta de Govern Local el conveni entre la 
Federació de Persones amb Discapacitat del Baix Llobregat (CORDIBAIX) i 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat reconeix i valora el treball que realitza aquesta 
entitat en el nostre municipi, per la qual cosa considera convenient per a l’interès 
públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una subvenció directa 
que permeti a la Federació disposar tant de les instal·lacions com dels mitjans 
necessaris per a la realització d’activitats d’acció social, com servei de suport i 
assessorament integral a entitats, fundacions, centres, etc., així com a persones amb 
discapacitat, i els seus familiars.

Les parts han manifestat interès en seguir col·laborant en el projecte, fet que porta 
aquesta regidoria a proposar la pròrroga del conveni de col·laboració per a l’any 2022, 
que té vigència des del primer de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022. A 
tal efecte, està prevista una consignació nominativa en el Pressupost general 2022 per 
a l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat. 

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament 
de Corbera de Llobregat i la Federació de Persones amb Discapacitat del Baix Llobregat 
(CORDIBAIX) per un any per l'exercici 2022 condicionat a l'existència de crèdit adequat 
i suficient al pressupost 2022.

SEGON. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.
   

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.

16. Urgència. Aprovació conveni i concessió subvenció a l’Associació del 
Patrimoni Històric i Amics del Monument de la Creu Nova.
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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 2021, 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.

Entre les subvencions directes contemplades al Pressupost vigent, figura a la partida 
33.334.48910, una a favor de l’entitat Associació del Patrimoni Històric i Amics del 
Monument Creu Nova, per import de 3.500€, per al foment de la promoció i difusió de 
les activitats culturals a Corbera i de la participació i l’associacionisme.

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’Associació del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova amb CIF: 
G60615325, per SOL_ENTRA_2021_2866, de 16 de març i SOL_ENTRA_2021_14111, 
de 22 desembre, ha presentat la sol·licitud de subvenció de 2.171,94€, consignada 
nominativament al pressupost per a l’exercici 2021, així com documentació de la 
justificació corresponent. 

Des de l’Àrea de Cultura, s' ha emès en data 22 de desembre de 2021, un informe de 
conformitat amb la documentació administrativa presentada per l'entitat Associació 
del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova, especificant que s’ha justificat 
correctament les despeses per funcionament de l’entitat i activitats culturals 
realitzades per dita entitat durant l’any 2020,  i subjectes a la subvenció que ara ens 
ocupa, per la quantitat de 2.171,94€.

Per tot l’exposat, la Regidoria 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 
del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova per tal de fomentar la 
realització de les activitats culturals a Corbera durant l’any 2020.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l’Associació del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova amb CIF: 

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

Codi Segur de Validació 1035f0cecd5e43c8aff325c735e7219b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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G60615325, per import de 2.171,94€ destinada al finançament de les activitats 
culturals realitzades per aquesta entitat, durant l’any 2020.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació del Patrimoni Històric i 
Amics del Monument Creu Nova amb CIF: G60615325, per import de 2.171,94€, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48910 del vigent pressupost municipal.

QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació del 
Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova amb CIF: G60615325, per import 
de 2.171,94€, destinada a finançar les activitats i el funcionament  de l'entitat durant 
el 2020.

CINQUÈ.  Reconèixer l’obligació de la despesa de la subvenció atorgada a favor  de 
l’entitat Associació del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova amb CIF: 
G60615325, per import de 2.171,94€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33.334.48910 del vigent pressupost municipal, i procedir al seu pagament un cop 
subscrit el conveni regulador.

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

SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients. 

17. Precs i preguntes.

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

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:30 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.»

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

La secretària acctal., Marta Puig Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

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