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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 12 de novembre de 2018 
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 5 DE NOVEMBRE DE 2018.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:20 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., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:

- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
- Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
- Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
- Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
- Miracle Guerra i Sala, regidora

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents:

-    Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Pol Ejarque i Cortés, 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.

VIA PÚBLICA

2. Adjudicació dels dos lots del contracte de les obres de conservació i 
manteniment de la calçada i voreres de la Carretera de Barcelona i Can Palet.

En data 1 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, per a la de 
les obres de reposició d’asfalt i voreres a Can Palet i Ctra. de Barcelona, en els termes 
i condicions establertes en les condicions d’execució redactades a tal efecte pel tècnic 
municipal Sr. Ricard Riba i el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovats i 
publicats, amb un import d’execució total de 42.449,30 €, 21% d’IVA exclòs, expedient 
núm. AJCOR0105242018, mitjançant dos lots, podent optar els licitadors a un lot o a 
tots tres:
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a) Lot núm. 1: consisteix en els treballs de nova pavimentació (bàsicament la 
col·locació de panots i creació d’escossells) en el tram de la vorera de formigó 
inacabada i existent davant els núms. 16-18-20 de la Ctra. de Barcelona i que 
correspon amb els PK 6,047m a 6,149m, de la Carretera BV-2421. 

Pressupost de licitació: 24.154,29 €, 21% IVA exclòs
Codi CPV: 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació
Condicions d’execució: segons memòria valorada “Obres d’inversió de la nova 
pavimentació del tram de vorera de la Ctra. de Barcelona, 16-18-20 (BV-2421, 
PK 6,047m a 6,149m)”, signada en data 16 de juliol de 2018.
Termini màxim d’execució: 1 mes

b) Lot núm. 2: consisteix en els treballs de nova pavimentació de dos trams de la 
calçada: un davant els núms. 1 i 3 del carrer Ferran, l’altra davant dels números 
25 al 29 del carrer Camí de la Fàbrica de la UA Can Palet. 

Pressupost de licitació: 18.295,01 €, 21% IVA exclòs
Codi CPV: 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació
Condicions d’execució: segons memòria valorada “Obres d’inversió en dos 
trams de calçada a la UA Can Palet”, signada en data 16 de juliol de 2018.
Termini màxim d’execució: 15 dies

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 3 d’octubre de 2018, amb un període de 10 (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 17 d’octubre de 2018 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació quatre (4) empreses han presentat proposicions, Red 
de Obras y Asfaltados SL amb CIF B43862184 i registre d’entrada 2018/10125 (pel lot 
2), Asfaltos Barcino SL amb CIF B66533456 i registres d’entrada 2018/10422 (pel lot 
1) i 2018/424 (pel lot 2), Asfaltos Augusta SL amb CIF B64455835 i registre d’entrada 
2018/10454 (pel lot 2), i Eiffage Infraestructuras SAU amb CIF A41441122 i registre 
d’entrada 2018/10456 (pel lot 2).

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 s’ha publicat en el perfil del contractant, 
es proposa l’adjudicació dels dos lots objecte del contracte a les empreses Asfaltos 
Barcino SL amb CIF B66533456 pel lot núm. 1 i Red de Obras y Asfaltados SL amb CIF 
B43862184 pel lot núm. 2, en no haver incorregut en baixa anormal per a cap de les 
dues ofertes, amb el següent desglòs:

a) Lot núm. 1: haver obtingut la màxima puntuació amb 100 punts, i proposar un 
import màxim de 23.400 €, 21% d’IVA exclòs, per a la total execució de les 
obres.

b) Lot núm. 2: haver obtingut la màxima puntuació amb 100 punts, i proposar un 
import total de 13.891 €, 21% d’IVA exclòs, per a la total execució de les obres.
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Codi Segur de Validació 124040a2f16145d9ab847cfd954cabb2001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

13
/1

1/
20

18
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=124040a2f16145d9ab847cfd954cabb2001


La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

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

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el lot núm. 1 corresponen a les obres de nova pavimentació 
(bàsicament la col·locació de panots i creació d’escossells) en el tram de la vorera de 
formigó inacabada i existent davant els núms. 16-18-20 de la Ctra. de Barcelona i que 
correspon amb els PK 6,047m a 6,149m, de la Carretera BV-2421, a l’empresa Asfaltos 
Barcino SL amb CIF B66533456 per import màxim de 23.400,00 € 21% d’IVA exclòs, 
amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, les condicions 
d’execució del lot, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes 
tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.

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

TERCER. Formalitzar el contracte del Lot núm. 1 mitjançant la signatura d'acceptació 
pel contractista Asfaltos Barcino SL 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.

QUART. Adjudicar el lot núm. 2 corresponen a les obres de nova pavimentació de dos 
trams de la calçada: un davant els núms. 1 i 3 del carrer Ferran, l’altra davant dels 
números 25 al 29 del carrer Camí de la Fàbrica de la UA Can Palet, a l’empresa Red 
de Obras y Asfaltados SL amb CIF B43862184 per import màxim de 13.891,00 € 21% 
d’IVA exclòs, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, les 
condicions d’execució del lot, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les 
propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.

CINQUÈ. El termini d’execució de màxim de 15 dies s’iniciarà una vegada aprovat per 
l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut que haurà de ser presentat per l’empresa 
adjudicatària en el termini màxim de cinc dies naturals a comptar de l’enviament de 
la notificació d’adjudicació.

SISÈ. Formalitzar el contracte del Lot núm. 2 mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista Red de Obras y Asfaltados SL de la resolució d'adjudicació, que haurà 
d'efectuar-se no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi 
la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per 
part del contractista s’acreditarà amb la presentació de la mateixa en la seu electrònica 
de l’Ajuntament.

SETÈ. Anul·lar l’autorització de la despesa per import total de 6.241,54 € aprovada en 
el resolent quart de l’acord d’incoació d’aquest expedient, amb el següent desglòs:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Lot 1: 912,69 € (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 11.1532.61915
Lot 2: 5.328,85 € (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 11.1532.61920

VUITÈ. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 45.122,11 euros 
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries 
del pressupost municipal vigent:

Lot 1: 28.314,00 € (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 11.1532.61915
Lot 2: 16.808,11 € (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 11.1532.61920

NOVÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a les empreses adjudicatàries de cada lot 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.

SALUT PÚBLICA

3. Aprovació del Conveni de col·laboració amb la Creu Roja, per a la promoció 
del voluntariat (2018).

Atès que entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Assemblea Comarcal de la 
Creu Roja Baix Llobregat Centre, existeix l’interès mutu de coordinar-se per dur a 
terme activitats de caràcter social, de protecció civil i seguretat ciutadana en els seus 
respectius camps d’actuació per tal de fer més eficaç l’atenció a diferents sectors de 
la població. 

Atès que l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat Centre, està disposada 
a col·laborar amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat d’acord amb el pla de treball 
del PLA D’ACCIÓ 2018-2022 de la Creu Roja a Catalunya i la VI Assemblea General de 
la Creu Roja Espanyola amb el lema “Cada cop més a prop de les persones”.

Vist la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i el DL 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure de les corporacions 
locals, és afavorir el desenvolupament de les Associacions per a la defensa dels 
interessos generals o sectorials dels veïns. 

Vist que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de 
facilitar  la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per a la 
realització de les activitats d’aquestes entitats.

L’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 
disposa que es podran concedir de forma directa les subvencions previstes 
nominativament en els pressupostos de les entitats locals.

Atès que en el pressupost vigent es contempla l’aplicació pressupostària 24.312.48900 
com a subvenció directa.

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

ACORDS

PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per la concessió directa a l’entitat 
Assemblea Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat Centre, destinada a finançar les 
activitats per a la promoció del voluntariat, durant l’any 2018.

SEGON.- Aprovar la minuta del conveni annex de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i la Creu Roja Baix Llobregat Centre fins el 31 
de desembre de 2018.

TERCER.- Autoritzar l’aportació a l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat 
Centre amb NIF Q2866001G, i disposar la despesa de 1.500€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.312.48900 del pressupost municipal de l’any 2018.

QUART.- Facultar l’Alcaldessa o persona en qui delegui per a la seva signatura i 
materialització dels acords precedents.

CINQUÈ.- Notificar l’acord adoptat a la Creu Roja Baix Llobregat Centre.

VIA PÚBLICA

4. Aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboració amb l’Associació de 
Veïns de Can Margarit II, per a subvencionar part de la inversió realitzada per 
a dotar del sistema d’enllumenat públic. 

L’Associació de Veïns del polígon II de Can Margarit, amb CIF G59582609 va 
formalitzar en data 12 de desembre de 2014 el conveni de col·laboració per al 
manteniment de vies públiques i de serveis públics a la urbanització de Can Margarit 
polígon II pel qual s’atorgava una subvenció destinada a sufragar parcialment les 
despeses que l’associació assumís l’any anterior com a conseqüència de la realització 
d’obres de manteniment i conservació, la instal·lació o millora de serveis en la 
urbanització. El conveni té un durada de cinc anys i un import anual de 3.300 € que 
l’Ajuntament aporta en concepte de subvenció.

Recentment l’Associació de Veïns del polígon II de Can Margarit ha realitzat diversos 
treballs de millora en el sistema d’enllumenat de la urbanització, del qual és titular, 
per tal que s’adeqüi als criteris d’eficiència energètica exigibles i que l’Ajuntament 
aplicar a la resta del municipi. 

L’Ajuntament i l’Associació de veïns del polígon II tenen la voluntat d’incrementar 
l’import de la subvenció 2018 en 10.000€ per tal de subvencionar una part de la 
inversió realitzada per l’Associació de Veïns per dotar l’actual sistema d’enllumenat 
públic de Can Margarit polígon II amb l’adequat nivell d’eficiència energètica, reduir el 
consum elèctric i millorar així la seva seguretat. Motiu pel qual es redacta una addenda 
al conveni subscrit al desembre de 2014.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar el text de l’addenda al Conveni de Col·laboració per al manteniment  
de vies públiques i serveis públics a la urbanització de Can Margarit Polígon II, per 
subvencionar part de la inversió realitzada per l’Associació de Veïns per dotar el 
sistema d’enllumenat públic de Can Margarit polígon II amb l’adequat nivell d’eficiència 
energètica per reduir el consum elèctric i millorar la seva seguretat, que resta 
incorporada a l’expedient, segons el detall esmentat a la part expositiva d’aquest 
acord.

SEGON.  Notificar aquest acord als interessats.

5. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 09:40 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.»

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

                                                      
La secretària acctal., Marta Puig Puig         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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