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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 de març 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 14 DE MARÇ DE 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:25 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 i J.A. Andrés Palacios.

Absents i excusat/des:

- 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. Aprovació preus contradictoris i modificació de contracte de les obres de 
connexions i col·lectors en alta de la vessant entre Ca n'Armengol i Can Rigol.

En data 6 de març de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte 
constructiu de les obres de les connexions i col·lectors en alta de la vessant entre Ca 
n’Armengol i Can Rigol al terme municipal de Corbera de Llobregat, amb un pressupost 
d’execució per contracte de //457.711,72.-// € (IVA no inclòs), va declarar dita obra 
d’utilitat pública i d’interès social per l’adquisició pel sistema d’expropiació i ocupació dels 
béns i drets afectats, essent aprovat definitivament en data 22 de maig de 2015.

En data 9 de març es va formalitzar el contracte de les obres amb l’empresa Servidel, SLU 
amb CIF B-43387760, pel preu cert i global de //276.837,21.-// €, 21% d’IVA exclòs, 
signant-se l’acta de comprovació del replanteig el dia 21 del mateix mes.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En data 24 d’octubre de 2016 la Junta de Govern Local aprova la modificació del contracte, 
per modificació del projecte, suposant un augment del 8,16% amb un import de 
//22.582,81.-// €, 21% d’IVA exclòs, establint el nou import del contracte en 
//299.420,02.-// €, 21% d’IVA exclòs. La corresponent addenda es va formalitzar en data 
14 de novembre de 2016.

En data 22 de febrer de 2017 el tècnic director de les obres ha emès informe, que queda 
incorporat a l’expedient, en relació al preu contradictori núm. 3 sorgit una vegada aprovat 
el projecte modificat i la conseqüent modificació de contracte, per treballs no previstos 
relatius a les mesures de seguretat a adoptar durant l’execució de les obres en l’estació de 
bombament, amb import de PEM de //2.190,16.-// €. El director facultatiu conclou en el 
seu informe que l’aprovació d’aquest nou preu comporta un increment del contracte, una 
vegada aplicada la baixa de 39,52% oferta per l’empresa adjudicatària, de //1.576,36.-// 
€, 21% d’IVA exclòs, amb un augment del 0,5694172 % respecte del primitiu contracte.

El tècnic municipal responsable del contracte ha emès informe favorable al respecte en 
data 27 de febrer de 2017, en considerar que el document presentat pel tècnic director 
compleix els requisits formals per a un acta de preus contradictoris, i que aquest preu s’ha 
utilitzat per a justificacions de treballs no previstos en el projecte.

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

L’empresa adjudicatària Servidel, SL, amb CIF B-43387760 ha donat conformitat al nou 
preu, a proposta de la direcció facultativa de les obres, mitjançant la signatura de l’acta 
núm. 3 del preu contradictori amb codi Z70001.

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

El PCAP regulador d’aquest contracte estableix en la clàusula 7.2 relativa a les 
modificacions del contracte, que aquest es podrà modificar només per raons d’interès 
públic i segons el previst a l’article 107 del TRLCSP, tal i com és el cas que ara ens ocupa, 
en no superar l’import proposat per a la modificació, ni en el seu conjunt, el 10% de l’import 
d’adjudicació i en donar-se el supòsit de l’article 107.1.e, on es permeten les modificacions 
contractuals en supòsits on sigui necessària ajustar la prestació a especificacions 
tècniques, mediambientals, urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb 
posterioritat a l’adjudicació del contracte.

Atès el previst a l’article 99.3 on s’estableix que, quan el preu del contracte experimenti 
una variació com a conseqüència d’una modificació de contracte, s’haurà de reajustar 
l’import de la garantia dipositada en el termini de 15 dies comptats des de la notificació de 
l’acord de modificació, per guardar la deguda proporció amb el nou preu modificat, cal 
requerir l’empresa adjudicatària que dipositi un nou import en concepte de fiança de 
157,64 €, que correspondran al 10% del nou preu incrementat del contracte en haver 
incorregut l’empresa adjudicatària en proposició anormal o desproporcionada, tal i com es 
preveu a la clàusula 4.6 del PCAP que regula el contracte.  

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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La secretària general de l’Ajuntament ha emès al respecte informe que forma part de 
l’expedient.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Via Pública i Habitatge, la 
Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el preu contradictori amb codi Z700001 generat en l’execució de les 
obres de les connexions i col·lectors en alta de la vessant entre Ca n’Armengol i Can Rigol, 
amb un import de PEM de 2.190,16 €, que comporta un increment en l’import adjudicat, 
en els termes de l’informe de la direcció facultativa que s’adjunta, entenent que queda 
incorporat a tots els efectes als quadres de preus del projecte, sense perjudici de la 
tramitació inherent a aquests tipus de modificacions.

SEGON. Aprovar la modificació del contracte de les obres de connexions i col·lectors en 
alta de la vessant de Ca n’Armengol i Can Rigol, adjudicat a l’empresa Servidel, SLU amb 
CIF B-43387760, en els termes indicats en la part expositiva, per import de //1.576,36.-
// €, 21% d’IVA exclòs, suposant un total de l’import adjudicat de //300.996,38.-// €, 21% 
d’IVA exclòs, i un increment del 0,6%.

TERCER. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la Direcció Facultativa 
de les obres.

QUART. Requerir a l’empresa Servidel, SLU amb CIF B-43387760 per què presenti dins el 
termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació del 
present acord, l’acreditació d’haver dipositat a disposició de l’Ajuntament la quantitat de 
//157,64.-// €, que correspon al 10% de l’import d’aprovació de la modificació del 
contracte, en concepte de fiança, en qualsevol de les modalitats previstes en l’article 96 
del TRLCSP.

CINQUÈ. Formalitzar la modificació del contracte en document administratiu, una vegada 
dipositada la nova fiança.

SISÈ. Autoritzar i disposar la despesa per import total màxim del contracte de //1.907,39.-
// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària núm. 
13.160.60903 del vigent pressupost municipal.

SECRETARIA

3. Restar assabentats escrit SOREA en relació a la comunicació de l'Agència 
Catalana de l'Aigua sobre factures subministrament aigua ATLL CGC.

En data 22 de febrer de 2017 la concessionària municipal del servei d’abastament d’aigua 
potable, SOREA SAU, ha presentat un escrit (ENTRA-2017-1617) arran d’una notificació 
de l’Agència Catalana de l’Aigua tramesa a l’Ajuntament en data 9 de gener de 2017 i en 
la que comuniquen que l’ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya SA ha 
informat sobre un suposat impagament de SOREA de les factures del subministrament 
d’aigua de la Xarxa Ter Llobregat, i el perjudici que aquesta situació suposadament està 
causant.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Mitjançant l’escrit 1617, SOREA posa de manifest que en cap moment ha deixat de pagar 
la tarifa del servei d’abastament d’aigua en alta respecte de l’aigua procedent del Sistema 
Ter-Llobregat i que està ingressant l’import de l’esmentada tarifa en un compte de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el procediment expressament establert en 
l’article 12 del Reglament del servei d’abastament Ter-Llobregat la qual, amb posterioritat, 
realitza la transferència d’aquests diners al compte d’ATLL CGC.

En el mateix escrit fonamenten les al·legacions en contra de la informació tramesa per 
l’ACA i sol·liciten a l’Ajuntament que es tingui per presentat i a la vista del seu contingut 
adopti els acords que reprodueixen a l’escrit.

Atès que les manifestacions contingudes en l’escrit estan efectuades per Sorea però aquest 
ajuntament no pot comprovar les dades que fan constar ni pot donar per complertes 
obligacions de futur, no es podrà accedir a la petició efectuada en els termes sol·licitats i 
per tant l’òrgan competent haurà de restar assabentat del seu contingut sense que se’n 
pugui adoptar cap acord que impliqui donar per acreditats extrems no comprovats. 

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Serveis Públics, la Junta de 
Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Restar assabentada de l’escrit presentat per SOREA SAU el 22 de febrer de 2017 
(ENTRA-2017-1617) mitjançant el qual trasllada a aquest ajuntament les explicacions 
oportunes en relació amb la comunicació de l’ACA de 9 de gener de 2017 i del que es 
desprenen les conclusions següents: 

- SOREA està gestionant amb total normalitat el servei municipal d’abastament 
d’aigua en baixa i està duent a terme el pagament de la tarifa del servei 
d’abastament d’aigua en alta a través del Sistema Ter-Llobregat, de conformitat 
amb el requeriment de la Generalitat de Catalunya a aquest efecte.

- Amb l’objectiu de mantenir unes bones relacions amb aquest Ajuntament, SOREA 
procedirà des de la data del present escrit, a pagar directament a ATLL CGC les 
factures girades pel subministrament d’aigua de la Xarxa Ter-Llobregat.

- El pagament directe a ATLL de les factures en cap cas suposa una acceptació de la 
seva liquidació o una renúncia dels legítims drets que emparen la seva impugnació, 
així com que SOREA seguirà procedint a seva impugnació per la legítima via 
processal que l’article 39 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya li permet.

SEGON. Notificar aquest acord a Sorea, SAU, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a  l’ATLL 
CGC i al Departament de Territori i Sostenibilitat per al seu coneixement i als efectes que 
corresponguin. 

ASSUMPTES URGENTS
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Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció de 
cap acord i prèvia declaració de les urgències per unanimitat i, en tot cas, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, es sotmeten a examen i votació els punts següents que 
resulten aprovats amb el mateix quòrum.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

Urgència I. Aprovació cessió ús a precari d'un local a favor de l'Associació Corbera 
Voluntària.

La Junta de Govern Local en sessió del 30 de gener de 2017 va acordar sotmetre a 
informació pública durant un termini de vint dies hàbils l’expedient de cessió d’ús a precari 
a favor de l’Associació Corbera Voluntària del local D5 de propietat municipal i de caràcter 
patrimonial ubicat als baixos del carrer Casanova núm. 26, de superfície 133 m2, per 
destinar-lo a activitats pròpies de l’associació relacionades amb els estatuts de l’entitat, i 
principalment a la recollida i distribució d’aliments per a persones en situació de 
vulnerabilitat i de necessitat social. També es va aprovar la minuta del conveni regulador.

L’anunci d’informació pública s’ha publicat en el BOPB el 13 de febrer de 2017 i al tauler 
electrònic de la web municipal.

Finalitzat el tràmit d’informació pública el dia 13 de març i no havent-se presentat 
al·legacions, la cessió ha de ser proposada a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, en 
aplicació del que determina l’article 221 TRLMRLC. No obstant això, aquesta competència 
ha estat delegada a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió Assessora.

Atesa la manca de convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Assessora fins al mes 
de maig, aquesta regidoria considera necessària, per a la correcta tramitació d’aquest 
expedient, la inclusió d’aquesta proposta en l’ordre del dia per la via d’urgència en els 
termes de l’article 123.2 ROFRJ.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Benestar Social i Gent Gran, 
la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la cessió d’ús a precari a favor de l’Associació Corbera Voluntària del 
local D5 de propietat municipal i de caràcter patrimonial ubicat als baixos del carrer 
Casanova núm. 26, de superfície 133 m2, per destinar-lo a activitats pròpies de l’associació 
relacionades amb els estatuts de l’entitat, i principalment a la recollida i distribució 
d’aliments per a persones en situació de vulnerabilitat i de necessitat social, juntament 
amb la minuta del conveni regulador que resta incorporat a l’expedient.

SEGON. Determinar que el termini de la cessió d’ús s’estableix en un any comptat a partir 
del dia següent al de la data d’efectes d’aquest conveni, prorrogable de forma expressa 
d’any en any fins un màxim de quatre.

TERCER. Donar-ne compte al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

QUART. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni de cessió ús.

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

Urgència II. Proposta d'incoació del contracte de concessió administrativa 
demanial per a la gestió i explotació del servei de piscina municipal d'estiu.

El municipi de Corbera de Llobregat disposa de les instal·lacions de Piscina d’Estiu, essent 
un servei que s’ofereix a la ciutadania gestionat per una empresa externa en no disposar 
l’Ajuntament dels mitjans tècnics i humans per a fer-ho. Actualment, el contracte 
d’adjudicació del servei es troba finalitzat, havent-se d’iniciar un nou procediment de 
contractació per a poder oferir el servei i les instal·lacions en el proper període estiuenc i 
següents. 

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. 

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

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació de la concessió administrativa demanial 
per a la gestió i explotació de la Piscina Municipal d’Estiu mitjançant el procediment obert 
amb aplicació de mesures de gestió eficient en la tramitació, 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. La licitació s’aprova amb un cànon anual de sortida de 2.000,00 €, i l’inici de 
la prestació s’estableix per a la temporada d’estiu 2017.

SEGON. Convocar el procediment obert publicant la licitació en el perfil del contractant, 
atorgant un termini de 15 dies naturals per a presentar les pliques, a partir del següent a 
aquell en què hi aparegui publicat.

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

4. 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 11:15 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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