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

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 14 de novembre 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 7 de novembre de 2022.

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

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

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

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

-    Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Dolores Salmerón Galí, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

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 de l’expedient i adjudicació del contracte de serveis de formació 
per a la promoció dels productes o serveis d’empresaris i/o negocis del 
municipi.

L’ajuntament de Corbera de Llobregat no disposa dels mitjans personals i tècnics per 
a la prestació d’aquest servei de formació específica amb el curs “El poder persuasiu 
de la càmera”, de J. M. S. i C..
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Es contracta aquest servei amb la finalitat de dinamitzar l’entorn empresarial i 
comercial de la zona que millorarà les competències de les persones amb negocis o 
amb idees de negoci al territori, o dels seus treballadors i treballadores, perquè 
aprenguin a donar visibilitat als seus projectes, productes o serveis, transmetent 
informació de bona qualitat a través de la realització de produccions audiovisuals 
específiques, fent que aquesta informació arribi a més clientela i per tant incrementant 
les possibilitats de creixement econòmic.

Aquesta formació està dissenyada pel senyor J. M. S. i C., amb extensa experiència 
de més de 30 anys com a realitzador de la televisió de Catalunya TV3 i com a director 
de cinema i, s’ha impartit amb èxit en el municipi durant el curs 2021/2022 amb una 
bona acollida i valoració per part de les persones assistents.

La tècnica municipal d’Empresa i Emprenedoria ha emès informe justificatiu que consta 
a l’expedient on, un cop efectuada la negociació i en base al pressupost presentat pel 
senyor J. M. S. i C. amb NIF 7XXXXXX3J, amb registre d’entrada núm. 2022/11498, 
de 19 de setembre, proposa adjudicar aquest contracte mitjançant el procediment 
negociat sense publicitat amb una única empresa per raons d’exclusivitat en 
compliment del que disposa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, al seu article 168, en favor del senyor J. M. S. i C. per ésser el creador d’un 
curs exclusiu que aplica una metodologia des d’una vessant no únicament de 
l’adquisició de coneixements tècnics i de l’ús de les eines audiovisuals, sinó que marca 
la importància d’una bona realització i direcció del contingut audiovisual aprofundint 
en l’elaboració i producció dels guions i una direcció validada del contingut audiovisual. 
Amb aquest curs també es donarà continuïtat al curs 2020/2021, que s’ha impartit 
amb èxit al municipi amb bona acollida i valoració.

L’import de licitació és de 4.245,27€, 21% d’IVA exclòs per a la durada inicial del 
contracte.

Aquest curs està estructurat en 3 nivells, de dificultat bàsica (1), mitja (2) i superior 
(3), amb una durada de 20 hores per cada nivell, permetent accedir a cada nivell de 
manera independent. El preu de cada nivell és de 1.415,09€ amb el 21% IVA exclòs. 
El contracte s’iniciarà una vegada adjudicat i formalitzat el mateix fins al 31 de 
desembre de 2023, amb possibilitat de ser prorrogat per a l’any 2024.

La prestació del servei queda subjecta a l’existència d’alumnes interessats/des, de 
manera que si en el procés de selecció previ no hi ha un nombre suficient d’inscripcions 
no es realitzarà la formació. Alhora l’abonament de l’import de cadascun dels nivells 
queda subjecta a l’efectiva prestació del servei.

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 

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

Codi Segur de Validació 39b2dcb861af411fb72aa01e1467220f001

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
21

/1
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


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

 

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 amb registre d’entrada núm. 2022/11498, de 19 de setembre, 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.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de formació específica per a 
la promoció dels productes o serveis d’empresaris i/o negocis del municipi, amb el curs 
“El poder persuasiu de la càmera”, així com el Plec de clàusules administratives 
particulars i Plec de prescripcions tècniques que regularan la contractació, pel 
procediment negociat sense publicitat amb el senyor J. M. S. i C. amb NIF 7XXXXXX3J, 
per raons tècniques i com a única empresa licitadora en ser el titular dels drets 
d’explotació i propietat intel·lectual de l’objecte del contracte.

SEGON. Adjudicar el contracte de serveis de formació específica per a la promoció 
dels productes o serveis d’empresaris i/o negocis del municipi, amb el curs “El poder 
persuasiu de la càmera” al senyor J. M. S. i C. amb NIF 7XXXXXX3J, per import total 
de 4.245,27€, 21% d’IVA exclòs, preu de cada nivell 1.415,09€ amb el 21% IVA 
exclòs, que s’iniciarà una vegada adjudicat i formalitzat el mateix, fins al 31 de 
desembre de 2023, amb possibilitat de ser prorrogat per a l’any 2024, en les mateixes 
condicions i preus del contracte inicial. Codi CPV: 79634000-7.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de 
5.136,78€, que inclou el 21% d’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
26.433.22606 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit consignat al 
pressupost de l’any 2023, amb el següent desglossament:

Any 2022 (Nivell 1)..........................................1.712,26€, (21% IVA inclòs)
Any 2023 (Nivell 2 i 3)..................................... 3.424,52€, (21% IVA inclòs)

QUART. 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.

CINQUÈ. 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 
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condicions que en el pressupost presentat, així com la declaració responsable (Annex 
I) del Plec de clàusules administratives particulars adjunt a aquesta notificació, com a 
requisit per a la formalització del contracte.

SISÈ.  Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 dies 
hàbils següents a l’enviament de la notificació de l’adjudicació.
   
3. Aprovació de l’expedient del contracte d’obres per la implantació de 
l’activitat de Trial en equipament públic.

L’espai on es practica l’esport de Trial a Corbera de Llobregat, el Parc de la Roda, 
deixarà d’estar disponible per a aquesta activitat una vegada s’hi executin les obres 
projectades per part de l’ÀMB. Per tant, és voluntat municipal reubicar la pràctica 
d’aquest esport en una altra ubicació dins el municipi, essent aquesta l’equipament 
públic situat entre els carrers Casanovas, 34, Emili Teixidor, 1, i Pere Calders, 1, a la 
zona baixa del nucli urbà de Corbera de Llobregat. Aquest terreny necessita ser 
adequat per a la pràctica d’aquest esport, i en aquest sentit, ha estat redactat per part 
del Sr. M. C. C., arquitecte col·legiat núm. 78783-3, el preceptiu document tècnic 
«Projecte tècnic d’implantació d’una activitat destinada a Trial en un equipament públic 
de la zona baixa del nucli urbà de Corbera de Llobregat», que té consideració de 
projecte i que es troba aprovat inicialment i en fase d’exposició pública, com a pas 
previ per a la seva aprovació definitiva.

L’objecte del present contracte són les obres necessàries per executar la implantació 
de l’activitat destinada a Trial en un equipament públic de la zona baixa del nucli urbà, 
segons les actuacions contingudes a tal efecte en el document tècnic «Projecte tècnic 
d’implantació d’una activitat destinada a Trial en un equipament públic de la zona baixa 
del nucli urbà de Corbera de Llobregat», amb un pressupost d’execució total de 
232.963,12€ (IVA inclòs), i un termini d’execució total màxim de dos (2) mesos, que 
es troba aprovat inicialment i en 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. L’adjudicació d’aquestes obres objecte del contracte 
restarà condicionada suspensivament a l’aprovació definitiva del projecte. 

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

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres necessàries per executar la 
implantació de l’activitat destinada a Trial en un equipament públic de la zona baixa 
del nucli urbà, 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 atès les seves característiques i el seu VEC per import de 192.531,50€, 
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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, en fase d’exposició pública, regularan aquesta contractació. 
L’import de licitació total s’estableix en un màxim de 192.531,50€, 21% d’IVA exclòs, 
i un termini d’execució màxim de 2 mesos.

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 fase d’exposició pública.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat publicant l’anunci de licitació en el 
perfil del contractant, atorgant un termini de vint (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 232.963,12 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02.342.60902 (Projectes econòmics 2022/2/AJUNT/58) del pressupost municipal 
vigent.

   
4. Adjudicació del contracte de les obres necessàries per a la renovació de la 
impermeabilització de la coberta de l’arxiu municipal.

En data 10 d’octubre de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de les obres necessàries per a la renovació 
de la impermeabilització de la coberta de l’arxiu municipal situat al carrer Jaume 
Balmes, 1, 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 Plec de clàusules administratives generals aprovat per 
l’Ajuntament i el document tècnic aprovat conjuntament amb la licitació, han de 
regular aquesta contractació. L’import de licitació total es va establir en un màxim de 
9.117,95€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 3 setmanes. 

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 11 d’octubre de 2022, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 26 d’octubre de 2022 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació quatre (4) empreses han presentat proposicions, tal i 
com consta en el certificat d’ofertes presentades emès per l’Eina Sobre Digital de la 
Plataforma de Contractació Pública, essent per ordre de presentació X. O. M. amb CIF 
38871180F, i registre d’entrada 2022/12693, de 12/10/2022 a les 20:03:00; 
FARECLIMA SL amb CIF B63771109, i registre d’entrada 2022/13258, de 25/10/2022 
a les 11:53:00; NTI INTEGRATED SOLUTIONS, S.L. amb CIF B61508115, i registre 
d’entrada 2022/13301, de 26/10/2022 a les 07:40:00; i RAS 21 S.L. amb CIF 
B60775616, i registre d’entrada 2022/13311, de 26/10/2022 a les 09:57:00.
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De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació de les quatre (4) empreses 
presentades al procediment, amb el resultat que consta en l’acta emesa, incorporada 
a l’expedient i publicada en el perfil del contractant, se’n desprèn que totes les ofertes 
presentades van ser acceptades, i proposa l’adjudicació del contracte en favor de 
l’empresa licitadora FARECLIMA SL amb CIF B63771109, en haver obtingut una 
puntuació total de 100 punts, tenint acreditada la capacitat d’obrar i solvència 
econòmica i tècnica requerides, de conformitat amb les dades consultades que consten 
al RELI, i haver ofert import màxim de 7.781,10€, 21% d’IVA exclòs, per a la 
l’execució del contracte, que no ha incorregut en baixa anormal, advertint a l’empresa 
que l’inici de les obres tindrà lloc una vegada aprovat el pla de seguretat i salut que 
haurà de presentar en el termini inajornable de cinc (5) dies naturals des de la 
notificació de l’adjudicació del contracte, i sigui signada l’acta d’inici d’obres que, es 
realitzarà amb un termini màxim d’una setmana comptat a partir de la notificació de 
l’aprovació del pla de seguretat i salut, havent d’estar finalitzades abans del 31 de 
desembre de 2022. 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres necessàries per a la renovació de la 
impermeabilització de la coberta de l’arxiu municipal situat al carrer Jaume Balmes, 1, 
segons document tècnic, a l’empresa Fareclima SL amb CIF B63771109, per import 
màxim de 7.781,10€, 21% d’IVA exclòs, per a la l’execució del contracte, que no ha 
incorregut en baixa anormal, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el 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 de màxim 3 setmanes s’iniciarà immediatament a 
comptar de la signatura de l’acta d’inici d’obres, 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 (5) dies naturals a comptar de l’enviament de la notificació 
d’adjudicació. En qualsevol cas, les obres hauran d’estar finalitzades abans del 31 de 
desembre de 2022, de conformitat amb l’establert al PCAP.

TERCER. Requerir l’empresa adjudicatària Fareclima SL amb CIF B63771109 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.

QUART. L’empresa adjudicatària ha declarat que no realitzarà subcontractació i, en 
aquest sentit, no procedeix requerir-la perquè presenti les dades del coordinador en 
matèria de seguretat i salut en fase d’execució. En cas que posteriorment, manifesti 
realitzar subcontractació, haurà d’aportar, a més de les dades de les empreses que 
hauran de comptar amb la mateixa solvència que la requerida a l’adjudicatària, les 
dades i titulació de la persona que contractaran al seu càrrec com a coordinador, per 
tal que l’Ajuntament en faci la designació preceptiva.
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CINQUÈ. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de 9.415,13 euros 
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.933.63200 
(PROJECTE 2022/2/AJUNT/8) del pressupost municipal vigent.

SISÈ. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà 
amb la presentació de la mateixa, mitjançant instància on s’adjunti el document signat, 
en la seu electrònica de l’Ajuntament.

SETÈ. 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.

   
5. Aprovació de la pròrroga del projecte “Corbera Connecta” per a finalitzar 
les actuacions pendents.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, de data 20 de juny 
de 2022, va aprovar el projecte “Corbera Connecta” i va sol·licitar a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona l’atorgament de l’assignació de la subvenció per import de 
33.489,75€, finançament del 100%.

La Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 12 de juliol de 2022, 
va aprovar el projecte “Corbera Connecta” en el marc de la convocatòria 2022, del Pla 
metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de 
serveis, ApropAMB.

L’ApropAMB s’articula en una convocatòria oberta, en concurrència no competitiva, 
destinada a l’execució de projectes d’iniciativa municipal que es puguin desenvolupar 
al llarg del 2022 podent sol·licitar una pròrroga fins al 30 de juny del 2023. Això queda 
reflectit a la base número 10 de les Bases per a la concessió de subvencions de 
l’ApropaAMB, la qual estableix el següent:

“..Es podrà sol·licitar una pròrroga fins al 30 de juny del 2023 com a màxim per finalitzar 
les actuacions dels projectes que, per motius aliens i/o procediments interns, s’hagin vist 
afectats per situacions que en dificultin l’execució prevista dins de las dates establertes 
inicialment. En aquest supòsit, la pròrroga haurà de sol·licitar-se a l’AMB i ser concedida 
abans d’exhaurir el termini inicial d’execució dels projectes..”

Tenint en compte les diferents fases previstes per al desenvolupament del projecte i 
que el termini per a la seva execució finalitza el 31 de desembre d’enguany, s’estima 
oportú la sol·licitud de la corresponent pròrroga fins a la data 30/06/2023, pels motius 
que s’exposen en l’informe tècnic:
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“..De totes les fases contemplades a la memòria tècnica del projecte, l’inici  de la 
corresponent fase relacionada  amb la compra d’equipaments estava prevista per al mes 
de setembre del 2022. Aquesta inclou tot el procediment per a la compra i adquisició 
d'equipaments, la gestió dels acords d'adhesió i justificació així com la  gestió de 
pressupostos per a la contractació de formació externa.
 
A data del present informe restem encara pendent de ser beneficiaris de l’ingrés de la 
corresponent subvenció, atès que hi figura un deute pendent per part de l’Ajuntament de 
Corbera que genera no estar al corrent de pagaments amb l’Agència Tributària de 
Catalunya.

Atès que ens trobem en tràmits de resolució d’aquesta incidència i tenint en compte que 
no es disposa del crèdit necessari per a donar inici a aquesta fase sense haver rebut 
prèviament l’ingrés per part de l’organisme finançador, ens suposa endarreriment en 
l’execució de les accions.

Altra de les fases contemplades al projecte i que depèn directament d’haver-se efectuat 
prèviament la compra d’equipaments, és la posada en marxa de l’aula, la qual estava 
prevista desenvolupar-se a l’últim trimestre de l’any, amb previsió d’inici al mes d’octubre. 
Aquesta inclou l’acondicionament de l'espai, la instal·lació i posada en marxa dels 
equipaments tecnològics, l’obertura i dinamització de l'aula i la contractació externa per a 
la formació TIC.
L’endarreriment de la fase anterior dificulta l’inici d’aquesta part del projecte així com la 
seva execució..”

Aquesta sol·licitud de pròrroga no modifica l’aportació total subvencionada per part de 
l’AMB, ni el cost total del projecte, ni el percentatge de distribució de despeses entre 
les dues entitats.

Vistes les bases i les directrius reguladores de la convocatòria de subvencions per al 
suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis 
(ApropAMB).

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Recursos humans i ocupació proposa a la 
Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Sol·licitar a l’AMB una pròrroga del projecte “Corbera Connecta” fins al 30 
de juny del 2023 com a màxim per finalitzar les actuacions dels projectes que, per 
motius aliens i/o procediments interns, s’hagin vist afectats per situacions que en 
dificultin l’execució prevista dins de las dates establertes inicialment.

SEGON. Notificar aquesta resolució a l’AMB.

6. 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 39b2dcb861af411fb72aa01e1467220f001

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
21

/1
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


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

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 12:00 
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.,                               
 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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