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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 17 DE MAIG DE 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:50 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.

Absent i excusat: Manel Ripoll i Puertas.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents:

1. Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ALCALDIA

2. Adjudicació del contracte d'alienació de l'habitatge del carrer Jaume Balmes, 
6

Per acord de la Junta de Govern Local de 14 de març de 2016 es van aprovar l’expedient i 
el plec de condicions relatius a la contractació de l’alienació de l’habitatge de propietat 
municipal ubicat al carrer Jaume Balmes, 6 soterrani primera, i es va convocar la licitació, 
mitjançant concurs, amb un pressupost de licitació mínim de //52.206,98.-// €, impostos 
exclosos.

En data 19 d’abril de 2016 es va reunir la Mesa de Contractació a l’objecte de procedir a 
l’obertura dels sobres núm. 2 de les dues pliques presentades i admeses en aquesta 
licitació, essent valorades per la Mesa de Contractació en acta emesa de data 21 d’abril de 
2016, d’on se’n desprèn que l’oferta més avantatjosa és la presentada per la mercantil 
Arquivi, SA, amb CIF A-58396631, en haver obtingut una puntuació total de 99,91 punts, 
proposant un import total de //52.250,00.-// €, impostos exclosos, en la modalitat de 
pagament únic.



Per Decret d’Alcaldia núm. 793/2016, de 21 d’abril, es va requerir la mercantil Arquivi, SA, 
amb CIF A-58396631, en haver resultat l’empresa licitadora amb l’oferta més avantatjosa 
per tal que de conformitat amb la clàusula 11 del Plec de condicions, presentés en el termini 
màxim de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest 
acord, l’acreditació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, així com d’abonar l’import de l’anunci de licitació.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits en el 
Decret d’Alcaldia núm. 793/2016, de 21 d’abril, i per tot l’exposat, a proposta de l’Alcaldia 
s’acorda: 

PRIMER. Adjudicar el contracte de l’alienació de l’habitatge de propietat municipal ubicat 
al carrer Jaume Balmes, 6 soterrani primera, a la mercantil Arquivi, SA, amb CIF A-
58396631, per import total de //52.250,00.-// €, impostos exclosos, en la modalitat de 
pagament únic. 

SEGON. Formalitzar el corresponent contracte en escriptura pública el proper dia 2 de juny 
de 2016, a les 11 hores, davant la notària de Corbera de Llobregat, excepte modificació 
d’horari per causes de força major de la Notaria, donant compliment al termini màxim d’un 
mes i mig a comptar de la recepció de la present resolució, establert en el Plec.

Si aquesta formalització no es pogués realitzar per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament podrà rescabalar-se els danys i perjudicis ocasionats amb la pèrdua de la 
garantia provisional dipositada.

TERCER. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors, 
així com l’informe de valoració, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat.

QUART. Retornar la garantia provisional dipositada per la licitadora Sra. M.P.M.(LOPD),
per import de 1.566,21 €, en no haver resultat adjudicatària del contracte.

ÀREA D’ENSENYAMENT

3. Adjudicació del contracte de servei per a la gestió del casal d'estiu.

En data 29 de febrer de 2016 es va incoar per acord de la Junta de Govern Local, l’expedient 
de la licitació per a la contractació del servei per a l’execució i gestió del casal d’estiu 
municipal dels anys 2016 i 2017 a Corbera de Llobregat, i es va convocar la licitació, 
mitjançant procediment obert, amb un pressupost base de licitació anual de 36.467,27 €, 
IVA exclòs.

En dates 5 i 19 d’abril de 2016 es va reunir la Mesa de Contractació a l’objecte de procedir 
a l’obertura dels sobres núm. 2 i 3, respectivament, de les cinc pliques presentades i 
admeses en aquesta licitació, essent valorades pels tècnics municipals amb informes que 
s’incorporen a l’acta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de data 22 d’abril de 2016, 
d’on se’n desprèn que l’oferta més avantatjosa és la presentada per l’empresa licitadora 
X.F.M.(LOPD)en haver obtingut una puntuació total de 45,98 punts sobre un possible
total de 50 punts.
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Per Decret d’Alcaldia núm. 835/2016, de 26 d’abril, es va requerir el senyor X.F.M.(LOPD) 
amb NIF (LOPD), 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 per a la durada del contracte de //63.308,00.-// €, 10% d’IVA exclòs, desglossat
en import de 45 €/setmana pel servei de Casal, 34 €/setmana pel servei de Menjador i 9 € / 
setmana pel servei d’Acollida (tots els imports IVA exclòs), per a què en el termini màxim de
10 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 administrativa indicada en la clàusula 4.4. del plec de clàusules administratives 
particulars, així com l’acreditació de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits en el 
Decret d’Alcaldia núm. 835/2016, de 26 d’abril, i per tot l’exposat, a proposta de la 
regidoria de l’Àrea d’Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei per a la gestió i execució de casal d’estiu 
municipal pels anys 2016 i 2017, dirigit a infants i joves de 3 a 14 anys, a Corbera de 
Llobregat, al senyor X.F.M.(LOPD) amb NIF (LOPD), per import total pels dos anys de
durada inicial del contracte de //63.308,00.-// €, 10% d’IVA exclòs, desglossat en import 
de 45 €/setmana pel servei de Casal, 34 €/setmana pel servei de Menjador i 9 €/setmana 
pel servei d’Acollida (tots els imports IVA exclòs), 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 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 perfil del contractant de conformitat amb l’article 154 
del TRLCSP.”

ÀREA DE SALUT PÚBLICA

4. Incoació pel procediment obert, del contracte de servei de neteja amb cubes i 
inspecció amb càmeres de la xarxa de clavegueram municipal.

L’Ajuntament té contractat el servei de manteniment i neteja de les infraestructures 
d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic del municipi de 
Corbera de Llobregat, però la contínua necessitat de realitzar inspeccions amb càmera en 
la xarxa així com neteges amb camions impulsors-aspiradors (cubes), treballs no inclosos 
en l’objecte del contracte esmentat, motiven la necessitat de realitzar un nou contracte 
amb una empresa especialitzada que inclogui aquestes dues feines descrites. 

La voluntat d’aquesta Regidoria és licitar aquest servei per un període de dos anys, amb 
possibilitat de ser prorrogat per un any més.



S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que ha estat informat 
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament en data 9 de maig de 2016, 
quedant incorporat a l’expedient. 

Per tot l’exposat, a propsta de la regidoria de l’Àrea de Salut Pública, la Junta de Govern 
Local acorda el següent: 

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei de neteja amb cubes i 
d’inspecció amb càmeres de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que integren 
la xarxa de sanejament públic municipal de Corbera de Llobregat, mitjançant el 
procediment obert, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
condicions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives generals 
aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació, per un període inicial de dos 
anys. L’import de licitació s’estableix en //31.500,00.-// €, 10% d’IVA exclòs, pels dos anys 
de durada inicial del contracte, establint com a data d’inici d’efectes l’1 d’agost de 2016.

SEGON. Simultàniament convocar el procediment obert publicant la convocatòria en el 
B.O.P. 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 B.O.P, per a presentar les pliques.

TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual per import total màxim del contracte 
de //34.650,00.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 13.160.21001, subordinada al crèdit que es consigni als pressupostos 
dels anys 2017 i 2018, amb el següent desglòs:

Exercici 2016 ....................   7.218,75 €
Exercici 2017 .................... 17.325,00 €
Exercici 2018 .................... 10.106,25 €

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

5. 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.

Vist i Plau
La secretària L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez Montserrat Febrero i Piera
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