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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 de febrer de 2017 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 13 DE FEBRER DE 2017.

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 
general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa
- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
- Carme Benito Gómez, regidora
- Jordi Anducas i Planas, regidor

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res següents: 
Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado García, J.A. Andrés Palacios i Manel Ripoll i Puertas.

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.

CONTRACTACIÓ

2. Proposta d'incoació del contracte de subministrament de dos vehicles tipus 
4x4 per a la Policia Local.

Actualment, la Policia Local de Corbera de Llobregat disposa d’una flota de vehicles que, 
entre d’altres, consta de dos tipus 4x4, i que es troben en règim d’arrendament sense 
opció de compra, finalitzant el mateix el proper 17 d’abril. En conseqüència i atès que és 
necessari seguir comptant amb dos vehicles d’aquestes característiques, és voluntat 
d’aquest Ajuntament iniciar els tràmits necessaris per a la contractació de dos nous 
vehicles.
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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 ha estat informat 
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporat a l’expedient. 

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, la Junta de 
Govern Local acorda el següent:

ACORDS
PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament, en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, de dos vehicles tipus 4x4 per a la Policia Local de 
Corbera de Llobregat, amb una durada de 48 mesos, mitjançant el procediment obert, i 
aprovar 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 de licitació s’estableix en un màxim 
de //68.018,88.-// €, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada del contracte, essent 
la data d’entrega fixada el 17 d’abril de 2017.

SEGON. Simultàniament convocar el procediment obert publicant la convocatòria en el 
BOP i en el perfil del contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals a partir del 
següent a aquell en què aparegui publicat l’edicte al BOP, per a presentar les pliques.

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de //82.302,84.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 20.132.20400 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2018, 2019, 2020 i 2021, en les quanties 
següents:

- Exercici 2017 .......................... 13.717,14 €
- Exercici 2018 .......................... 20.575,71 €
- Exercici 2019 .......................... 20.575,71 €
- Exercici 2020 .......................... 20.575,71 €
- Exercici 2021 ..........................   6.858,57 €

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

3. Proposta d'adjudicació del contracte d'obres per a la reparació i consolidació 
estructural del pavelló municipal d'esports, fase 1.

Per acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2016 es van aprovar 
l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques relatius al contracte 
d’obres de reparació i consolidació estructural del pavelló municipal d’esports, fase 1, de 
Corbera de Llobregat, i es va convocar la licitació, mitjançant procediment obert i per a la 
tramitació d’urgència, amb un pressupost base de licitació de //333.486,04.-// €, 21% 
d’IVA exclòs.

En data 22 de desembre de 2016 es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de les tretze 
(13) pliques presentades, resultant-ne admeses un total de dotze (12), essent 
posteriorment valorades per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en l’acta 
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emesa en data 9 de gener de 2017, que s’incorpora a l’expedient, i on es proposa 
l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Vialitat i Serveis, SLU amb CIF B-
64311913, en haver obtingut la puntuació màxima de 100 punts, en proposar un import 
total de 233.106,74 €, 21% d’IVA exclòs.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/25, d’11 de gener, es va requerir l’empresa Vialitat i 
Serveis, SLU amb CIF B-64311913, en haver resultat l’empresa licitadora amb l’oferta més 
avantatjosa de les presentades en el procediment de licitació de referència, en haver ofert 
un import total màxim de //233.106,74.-// €, 21% d’IVA exclòs, per a què en el termini 
màxim de 5 dies hàbils a comptar de la recepció del mateix, diposités l’import corresponent 
a la fiança definitiva, fes efectiu el pagament de l’anunci de licitació i presentés la 
documentació assenyalada en la clàusula 4.4.b)d. del PCAP, relativa al currículum vitae, 
dades personals i titulació acreditativa de la persona que es proposi per a la seva 
contractació en les tasques de coordinador en matèria de seguretat i salut en fase 
d’execució de les obres.

Atesa la data d’adjudicació, l’execució del contracte tindrà lloc en la seva totalitat dins 
l’anualitat 2017, resultant modificada en relació a la data prevista en la incoació d’aquest 
expedient, on s’autoritzava l’import de //237.363,30.-// €, IVA inclòs, previst per a 
l’anualitat 2016. En conseqüència, procedeix efectuar un reajustament de les anualitats 
previstes en l’acord d’incoació, en no haver-se produït despesa dins l’anualitat 2016.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits en el 
Decret d’Alcaldia núm. 2017/25, d’11 de gener, i per tot l’exposat, a proposta de la 
Regidoria de l’Àrea d’Esports, la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres necessàries per a la reparació i consolidació 
estructural del pavelló municipal d’esports, fase 1, de Corbera de Llobregat, a l’empresa 
Vialitat i Serveis, SLU amb CIF B-64311913, per import total màxim de //233.106,74.-// 
€, 21% d’IVA exclòs, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i 
Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals, el projecte d’obres aprovat i les 
propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.

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

TERCER. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 dies 
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, segons s’estableix en l’article 
156 del TRLCSP, i publicar-lo en el BOPB i en el perfil del contractant de conformitat amb 
l’article 154 del TRLCSP.

QUART. Reajustar l’import corresponent a l’anualitat 2016 autoritzat en el resolent quart 
de l’acord d’incoació d’aquest expedient, aprovat per la Junta de Govern Local de 21 de 
desembre de 2016, en tenir lloc l’execució total del contracte dins l’anualitat 2017.

CINQUÈ. Disposar la despesa per import total del contracte de //282.059,16.-// €, que 
inclou l’IVA, que es farà efectiva amb càrrec a les partides pressupostàries 34.342.63204 
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i 34.342.63205 del pressupost municipal vigent amb el següent desglòs, i anul·lar 
l’autorització per import de //121.458,95.-//:

34.342.63204 .................. //115.904,65.-// €
34.342.63205 .................. //166.154,51.-// €

SISÈ. Requerir l’empresa adjudicatària Vialitat i Serveis, SLU amb CIF B-64311913, per a 
què presenti el Pla de Seguretat i Salut, en els termes i condicions assenyalats a tal efecte 
en el PCAP.

4. Adjudicació del contracte de servei de manteniment de l'aplicació Gespol.

Per acord de la Junta de Govern Local de 30 de gener de 2017, es van aprovar l’expedient 
i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques relatives 
al contracte de servei de manteniment de l’aplicació informàtica Gespol per a l’any 2017, i 
es va convocar la licitació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb un 
import de 1.144,33 €/any, 21% d’IVA exclòs, convidant únicament l’empresa Aplicaciones 
Gespol, SL amb CIF B-95837555, per ser la titular dels drets d’explotació i dels dret de 
propietat intel·lectual de l’aplicació.

Com a requisit per a l’adjudicació del contracte, es va requerir l’empresa Aplicaciones 
Gespol, SL amb CIF B-95837555 per a què presentés declaració de conformitat a prestar 
el servei en les mateixes condicions que l’oferta presentada per ells i que va servir per a 
l’elaboració dels plecs.

En data 6 de febrer de 2017, l’empresa Aplicaciones Gespol, SL amb CIF B-95837555, ha 
presentat la declaració requerida.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, la Junta de 
Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de manteniment de l’aplicació informàtica 
Gespol, per a l’any 2017, a l’empresa Aplicaciones Gespol, SL amb CIF B-95837555, per 
import de 1.144,33 €/any, 21% d’IVA exclòs, amb una durada inicial d’un any, prorrogable 
per un any més, amb data d’inici d’efectes d’1 de març de 2017, amb subjecció al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules 
Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva 
proposició.

SEGON.  Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i publicar-lo en el perfil 
del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

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

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de 1.384,64 €, que 
inclou l’IVA, amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 02.920.21600 del 
vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost de 
l’any 2018, en les quanties següents:
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Exercici 2017 .............. 1.153,90 €
Exercici 2018 ..............    230,74 €

ASSUMPTES URGENTS 
Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció de 
cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat i, en tot cas, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació el punt següent que resulta 
aprovat amb el mateix quòrum.

SECRETARIA

Urgència. Mutació demanial tram col·lector Can Rigol.

La Junta de Govern Local, en sessió de 22 de maig de 2015, va aprovar definitivament el 
projecte constructiu de les obres de les connexions i col·lectors en alta de la vessant entre 
Ca n’Armengol i Can Rigol, el qual incloïa la separata relativa a les expropiacions, servituds 
i ocupacions temporals necessàries per a la seva execució, fixant com a beneficiària l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Per acord del mateix òrgan, adoptat en sessió de 29 de febrer de 2016, es va adjudicar el 
contracte d’obres a l’empresa Servidel SLU i es va nomenar la direcció facultativa, la 
direcció d’obra i la coordinació en matèria de seguretat i salut de conformitat amb els 
nomenaments efectuats des de l’AMB.

Iniciades les obres la Direcció facultativa va considerar necessari redactar un modificat per 
tal d’incorporar, a nivell de projecte constructiu, la redefinició de les obres necessàries 
tenint en compte la realitat física existent i les modificacions sofertes en la zona des de la 
data de redacció del projecte. Aquest projecte modificat va ser aprovat definitivament per 
acord de la Junta de Govern Local de 24 d’octubre de 2016, provocant posteriorment la 
modificació del contracte d’obres.

D’altra banda, mitjançant escrit de 8 de juliol de 2016, l’AMB va sol·licitar a l’ACA la 
incorporació de les obres de Ca n’Armengol i Can Rigol en el sistema de sanejament en 
alta de Sant Feliu de Llobregat de l’ACA i, per tal de donar continuïtat a la xarxa, va 
sol·licitar igualment la integració al sistema de sanejament en alta de Sant Feliu de 
Llobregat del col·lector actualment municipal que discorre pel carrer de la Circumval·lació 
(al llarg de la façana del número 21), travessa el carrer de Cornellà, continua pel carrer de 
la Circumval·lació (entre els números 19 a 1), travessa el carrer de Corbera i continua pel 
carrer de Pallejà (entre els números 10 i 13) i en els últims metres per parc urbà, 
connectant així amb el col·lector de sanejament en alta existent de Can Rigol que s’inicia 
a partir del c. de Pallejà. 

No obstant l’anterior, amb caràcter previ a la integració abans esmentada, es fa del tot 
necessari que l’AMB també adquireixi la titularitat d’aquest col·lector municipal, que en 
aquest cas s’haurà de formalitzar mitjançant la tramitació d’expedient de mutació 
demanial.

Segons l’article 216 bis del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les mutacions es poden produir per raó 
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de nous fins públics presos en consideració, pel canvi del subjecte titular del bé en 
l’atribució de competències a un altre ens local o a una altra administració o per la imposició 
d’afectacions secundàries, en ésser compatible el bé amb dos fins o més. També es 
produeix la mutació demanial si els béns es poden afectar a serveis d’altres administracions 
públiques per a destinar-los a un ús públic o servei públic de llur competència. La mutació 
entre administracions públiques no altera el caràcter demanial dels béns. El procediment 
ha de complir els requisits establerts per reglament.

L’article 27 del Decret 226/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals de Catalunya (RPEL) estableix que la mutació requereix l’acord de l’ens local 
en el qual s’acrediti l’oportunitat del canvi en els termes establerts a l’article 216.bis 
anterior. 

L’expedient compta amb els informes tècnics emesos per l’enginyer civil municipal i per 
l’arquitecta municipal i amb l’informe jurídic emès per la secretària general de la 
Corporació, tots ells de data 9 de febrer de 2017. En l’informe emès per l’enginyer civil 
municipal es descriu amb coordenades UTM la infraestructura objecte de l’expedient, amb 
una longitud total de 590,71 m.

Segons disposa l’article 216.bis TRLRMRL la mutació demanial no altera la qualificació 
jurídica dels béns de domini públic, per la qual cosa no esdevé d’aplicació l’article 22.1.l de 
la LRBRL ni resulta necessari sotmetre l’expedient a informació pública. 

En conseqüència, atès que segons la valoració continguda en l’informe tècnic emès per 
l’enginyer civil municipal, el bé objecte d’aquest expedient es valora en 64.902,82 €, 
l’òrgan competent és l’Alcaldia de conformitat amb Disposició addicional segona del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. No obstant això, en virtut de la facultat continguda en l’apartat 
Tercer.v) del Decret 1092/2015, de 15 de juny, publicat al BOPB de 3 de juliol, l’alcaldessa 
considera adequat sotmetre’l a aprovació de la Junta de Govern Local.

Tot i no tenir caràcter bàsic, en funció d'allò establert a la disposició final segona, apartat 
cinquè de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques 
(LPAP), esdevindran d’aplicació els articles d'aquest cos legal que regulen els procediments 
aplicables a les mutacions demanials. En aquest sentit, d’acord amb l’establert a l’article 
72 de la LPAP, la mutació demanial requereix per a la seva efectivitat la signatura d’una 
acta de lliurament i recepció, que perfeccionarà el canvi de titular dels béns i que constituirà 
títol suficient per a les respectives altes i baixes en els inventaris de béns.

Per tot l’exposat, a proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la mutació subjectiva de domini públic del tram municipal del col·lector, 
de longitud 590,71 m, que discorre pel carrer de la Circumval·lació (al llarg de la façana 
del número 21), travessa el carrer de Cornellà, continua pel carrer de la Circumval·lació 
(entre els números 19 a 1), travessa el carrer de Corbera i continua pel carrer de Pallejà 
(entre els números 10 i 13) i en els últims metres per parc urbà, a formalitzar en acta 
administrativa a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons el detall següent: 
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TRAM COORDENADES UTM
Pou 

inicial
Pou final D. 

exterior 
(mm)

Pou UTM X UTM Y

P150300 P150056 630 P150300 408.774,5700 4.584.653,3741
P150056 P150057 500 P150056 408.791,6717 4.584.653,8709
P150057 P150058 500 P150057 408.825,6363 4.584.665,6117
P150058 P150165 500 P150058 408.837,7271 4.584.646,0525
P150165 P150166 500 P150165 408.751,3343 4.584.464,9993
P150166 P150167 630 P150166 408.732,7476 4.584.567,9108
P150167 P150168 630 P150167 408.718,8202 4.584.580,9047
P150168 P150163 630 P150168 408.701,8452 4.584.599,7109
P150163 P150162 630 P150163 408.747,6709 4.584.522,5289
P150162 P150161 630 P150162 408.743,0978 4.584.560,1459
P150161 P150160 630 P150161 408.747,4996 4.584.568,1089
P150160 P150001 630 P150160 408.758,2911 4.584.566,1565
P150001 P150002 630 P150001 409.010,2375 4.584.568,8359
P150002 P150003 630 P150002 409.027,4988 4.584.549,7885
P150003 P150004 630 P150003 409.038,0654 4.584.535,7343
P150004 P150005 630 P150004 409.052,4777 4.584.513,2375
P150005 P150146 630 P150005 409.065,3315 4.584.493,5190
P150146 P150147 800 P150146 409.073,7035 4.584.480,7518
P150147 P150142 800 P150147 409.100,6481 4.584.463,1403
P150142 P150143 800 P150142 409.126,4746 4.584.445,7921
P150143 P150144 800 P150143 409.141,9849 4.584.434,4269
P150144 P150140 800 P150144 409.157,4877 4.584.418,5643
P150140 P150141 800 P150140 409.165,2641 4.584.399,6580
P150141 P150149 800 P150141 409.168,5230 4.584.378,2580
P150149 P150151 800 P150149 409.173,8277 4.584.356,3008

P150151 409.178,4825 4.584.349,2860

SEGON. Aprovar l’acta de mutació demanial subjectiva que figura a l’expedient per al 
lliurament i recepció de la finca entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

TERCER. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació que s’escaigui per 
a l’execució d’aquestes acords. 

QUART. Notificar aquests acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona als efectes 
corresponents. 

5. Precs i preguntes.

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

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

Codi Segur de Validació f62b131f94ad475fbcbc01abeeb2280f001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:05 hores, i 
s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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Codi Segur de Validació f62b131f94ad475fbcbc01abeeb2280f001
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